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Obsah slOvO na úvOd

Vážení obyvatelé, milí sousedé a přátelé,

jaro je v plné síle, naše obec rozkvetla i v těch 
nejzapadlejších zákoutích a  svěží zelená jí 
prostě sluší. Přestože příroda na první pohled 
nedává tušit problémy, velké starosti mi dělá 
poslední aktualizace měření vody v půdě na 
www.intersucho.cz, která ukazuje, že naše lo-
kalita se už v dubnu dostala do čtvrtého stup-
ně z pěti, tedy do kategorie S4. Letošní zima 
vyprahlé půdě žádnými sněhovými přívaly ne-
pomohla a  jarní vydatné deště také nepřišly. 
Pravděpodobně nás v létě opět čekají problé-
my s vysychajícími studnami, a tak si Vás dovo-
luji již s předstihem požádat o šetrné nakládá-
ní s vodou, ať již ze studen či z vodovodního 
řadu. Je potřeba, abychom všichni opravdu 
upustili od napouštění bazénů a zalévání za-
hrad pitnou vodou. Pitná voda je a stále více 
bude vzácná!

naopak velkou radost mi dělá stavba nové 
školy. Jak můžete sami vidět při každé cestě 
kolem, s  jarem se práce, které ani zima neza-
stavila, ještě zintenzivnily. byly dokončeny stře-
chy, osazena okna, probíhá zateplování a na-
tahování fasád. Vnitřní rozvody jsou fakticky 
kompletně hotové, nyní se začíná pracovat na 
interiérech. V červnu už budou probíhat terén-
ní úpravy včetně zahradnických prací, aby se 
vše stihlo do září zazelenat. Do půlky srpna by 
škola měla být vybavena novým nábytkem, po-
slední srpnový týden bude spuštěn zkušební 
provoz v nové školní kuchyni. Stavba pokraču-
je dle stavebního harmonogramu a výuka bu-
de zahájena v září 2019 přesně podle plánu!

V březnu proběhlo další „pivo se starostou“ 
v Dolních Jirčanech – i tentokrát to bylo velmi 
přátelské setkání s  obyvateli, kde jsme vedli 
zajímavé diskuse o  škole, vodě a  kanalizaci, 
územním plánu, připravovaných projektech 
a  dalších tématech. Těším se na další deba-
tu s  Vámi, tentokrát 5. 6. od 18.30  hod. na 
Štědříku v hospodě u dvou nervů. Zvu Vás na 
pivo! 

Bc. Milan Vácha
starosta obce

 4 Usnesení ze zasedání Rady a Zastupitelstva

 InfOrmace z Obce
 10 Zpráva starosty
 13 Kůrovec ničí naše lesy
 14 Jak bude vypadat školství v roce 2030?
 15 Stará škola bude i nadále sloužit dětem
 16 Peníze na novou školu
 16 Co se v obci udělalo 
 17 Měníme provozovatele vodovodu
 17 Napojení na splaškovou kanalizaci
sOcIální a kulturní kOmIse
 18 Zveme vás do divadla
 19 Kreativní dílny nejen pro seniory
 20 Setkání seniorů – naše tělo
 21 Fotosoutěž
 23 Léčebný pobyt v lázních na Slovensku
 24 Letní dvoudenní zájezd na západ Čech
 25 Výlet do sklípku
 26 Výlet na zámek Sychrov a do Turnova
stalO se
 27 Od pramene po soutok
 27 Náš první dětský karneval
 28 Jarní Holandsko
 30 Masopust
 31 Ples STS Dolní Jirčany
32 Prázdninová školka s Klubíčkem
vzdělávání
 32 Zápis do Klubíčka
 33 Příměstské tábory
 34 Michael a Rafík z jirčanské fary 
 35 Dopoledne s Kelty
 36 Tematický týden ve 2.B
 37 Exkurze do psárské pekárny Laguna
 38 Hurá na zamrzlé rybníky
 39 Učíme se venku
 40 Poznáváme zaměstnání rodičů 
 40 Do družiny přiletěli papoušci
 41 Amazonie
 42 Na svatého Jiří vylézají hadi a štíři
43 Gastro den v Žabičkách
43 Ukliďme svět, ukliďme Česko
48 Aby naše zahrádky byly jako z pohádky
 49 Výběr z událostí Městské policie Jesenice
51 Mladí hasiči Psáry
spOrt
 52 Fotbalové tabulky
52 Zimní sezóna mladší přípravky se vydařila
55 Floorball Academy

kalendář akcí 
SETříDěNO PODLE DATA KONáNí

důležItá telefOnní 
čísla a InfOrmace

poruchy vodovodu a kanalizace
840 205 206 VHS benešov, pohotovost 
24 hod. denně, hlášení poruch
840 205 206 / info@vhs-sro.cz zákaznické 
centrum

poruchy v dodávce el. energie – Čez
840 850 860 nepřetržitá služba

pohotovostní a poruchová služba plynu
1239 Pražská plynárenská – nepřetržitě

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

Městská policie Jesenice
775 775 978 nepřetržitá služba

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

tíseň, hrozící nebezpeČí – hasiČi dolní JirČany
731 104 110, 602 539 146

peČovatelská služba laguna psáry
731 615 686 Gabriela Křížová

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

Obecní úřad – úřední hOdIny

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

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

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

16. 5., 14.30
kostrč a pánevní dno
OÚ Psáry

24.–25. 5. 
volby do evropského 
parlamentu
OÚ Psáry

25. 5., 13.00
májové slavnosti
náves v Dolních Jirčanech

1. 6.
den dětí
 hřiště v D. Jirčanech 17.00
 hřiště v Psárech 14.00

5. 6. , 18.30
na pivo se starostou
hospoda na Štědříku

6. 6., 18.00
muzikál  
kvítek mandragory
divadlo broadway

13. 6., 17.30
prohlídka stavby 
 nové školy
stavba nové školy
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NA PIVO SE STAROSTOU 
ve středu 5. června od 18,30 hod 

v hospodě Na Štědříku (naproti OÚ Psáry) 
 

Starosta Milan Vácha srdečně zve obyvatele 
Psár a Dolních Jirčan na „pivo se starostou“. 
Využijte příležitost k neformálnímu rozhovoru 
o tom, co se v obci děje a co vás zajímá! První 
pivo platí starosta;-) 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Srdečně vás zveme 
na Májové slavnosti 
v sobotu 25. května 2019 
na dolnojirčanskou náves 

Čeká na vás dobrá zábava, spousty dobrého jídla a pití, stánky, dílničky  
pro děti, spousta dalších překvapení. Děti se mohou těšit na jízdárnu 
s koníkem, poníkem a oslíkem. Po celý den pouťové atrakce - kolotoče, 
střelnice, bobová dráha, houpačky, skákací hrad.  

13:00 – 13:45 Vystoupení dětí ze školky   
13:45 – 14:00     Ú-holky – taneční vystoupení žen z Úholiček 
14:00 – 14:15     Překvapení MŠ  
14:15 – 14:30     Ú-holky – taneční vystoupení žen z Úholiček 
14:30 – 15:30     Vystoupení dětí ze školy 
15:30 – 16:30     Velká nanuková show Fešáka Pína – zbrusu nová, 

moderní, vtipná, hudebně-zábavná interaktivní show. 
Nebude chybět legrace, tanec, písničky, spousta soutěží   
a samozřejmě nanuky. 

16:30 – 17:00 Diskotéka pro děti  
20:00   Zábava Na Kopečku  
 

 

    Informace:  Vlasta Málková, tel.: 602 714 101, malkova@psary.cz 
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rO usnesení č. 20/7–2019

I. souhlasí
S uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti me-
zi obcí Psáry a  Českou telekomunikační infra-
strukturou a. s., na pozemcích parc. č. 1089/3, 
parc. č. 1089/9 a parc. č. 1089/10 v k. ú. Psáry 
za jednorázovou úhradu 14 000,- Kč bez DPH.
II. pověřuje
Starostu bc. Milana Váchu podpisem této 
smlouvy.
hlasOvání / prO: 5 / prOtI: 0 / zdrželI se: 0
návrh byl přIjat

rO usnesení č. 21/7–2019

I. nesouhlasí
S prodejem pozemků v k. ú. Psáry p. č. 1079/11 
o velikosti 84 m2 a 1079/12 o velikosti 91 m2 za 
cenu 1 000,- Kč bez DPH, tj. 1 210,- Kč včetně 
DPH za 1m2, neboť preferuje odprodej i  po-
zemků 1079/8 o velikosti 53 m2, 1079/10 o ve-
likosti 82 m2 a 1079/13 o velikosti 117 m2 jako 
celku.
hlasOvání / prO: 5 / prOtI: 0 / zdrželI se: 0
návrh byl přIjat

rO usnesení č. 22/7–2019

I. uděluje
Výjimku z  Územního opatření obce Psáry 
č. 4/2007 o stavební uzávěře – studny dle čl. 4 
tohoto opatření:

1. eliška a Jakub Kompertovi – pozemek p. č. 
151/14 v k. ú. Dolní Jirčany.

hlasOvání / prO: 5 / prOtI: 0 / zdrželI se: 0
návrh byl přIjat

rO usnesení č. 23/7–2019

I. schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na servis-
ní prohlídky SSZ – Dolní Jirčany – Pražská – komu-
nikace II/105 mezi obcí Psáry a SWARCO TRAFFIC 
CZ s. r. o. Předmětem dodatku je rozšíření rozsahu 
servisních prohlídek i na SSZ v ul. Jílovská.
II. pověřuje
Starostu bc. Milana Váchu podpisem tohoto 
dodatku.
hlasOvání / prO: 5 / prOtI: 0 / zdrželI se: 0

návrh byl přIjat

rO usnesení č. 24/7–2019

I. schvaluje
uzavření dodatku č. 14 ke smlouvě o  závazku 
veřejné služby ve veřejné linkové dopravě
na roky 2010 až 2019 (linka PID č. 332 a 362) 
mezi obcí Psáry a ostatními obcemi, Hl. m. Praha 
zastoupené spol. ROPID a ARRIVA CITY s. r. o.
II. pověřuje
Starostu bc. Milana Váchu podpisem tohoto 
dodatku.
hlasOvání / prO: 5 / prOtI: 0 / zdrželI se: 0
návrh byl přIjat

rO usnesení č. 25/7–2019

I. bere na vědomí
Protokol o  otevírání obálek a  hodnocení na-
bídek na veřejnou zakázku malého rozsahu 
„Dodavatel tisku Psárského zpravodaje“.
II. schvaluje
Výběr nejvýhodnější cenové nabídky od Jiří 
uhlíř – Irbis, IČ:11439041 za cenu 284.177,25 Kč 
bez DPH.
III. pověřuje
Starostu bc. Milana Váchu podpisem smlouvy 
o dílo.
hlasOvání / prO: 5 / prOtI: 0 / zdrželI se: 0
návrh byl přIjat

rO usnesení č. 26/7–2019

I. souhlasí
Dle uzavřené smlouvy o  spolupráci ze dne 
14. 5. 2018 s Davidem Šostým s prodloužením 
termínu dle čl. III, odst. 3 do 31. 12. 2020.
hlasOvání / prO: 5 / prOtI: 0 / zdrželI se: 0
návrh byl přIjat

rO usnesení č. 27/7–2019

I. nesouhlasí
S prodejem pozemku v k. ú. Psáry p. č. 709/13 
o  velikosti 59 m2, neboť zmíněný pozemek je 
jediným přístupem druhé cesty dle územního 
plánu obce Psáry.
hlasOvání / prO: 5 / prOtI: 0 / zdrželI se: 0
návrh byl přIjat

usnesení ze zasedání rady Obce psáry č. 6–2019 ze dne 25. 2. 2019

Přítomni: bc. Milan Vácha, Vlasta Málková, Mgr. Martina běťáková, Vít Olmr, Olga Kramosilová

rO usnesení č. 15/6–2019

I. schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 
29. 8. 2018 mezi obcí Psáry a Ing. Janem Šintákem 
– I. P. R. e. Předmětem dodatku je etapizace vý-
stavby a navýšení ceny o 96.000 Kč bez DPH, tj. 
celková cena za dílo činí 1.473.000 Kč bez DPH.
II. pověřuje
Místostarostku Vlastu Málkovou podpisem to-
hoto dodatku.
hlasOvání / prO: 5 / prOtI: 0 / zdrželI se: 0
návrh byl přIjat

rO usnesení č. 16/6–2019

I. schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k  dohodě vlastníků 
provozně souvisejících vodovodů a  kanali-
zací a  ke smlouvě o  prodeji a  dodávce vody 
ze dne 27.  12.  2017 mezi obcí Psáry a  spo-
lečností Tondach Česká republika s.  r.  o. 
a  Vodohospodářskou společností benešov 
s. r. o. Předmětem dodatku je navýšení ceny za 
dodávku vody o 2 Kč/m³, tj. cena činí 15 Kč/m³ 
bez DPH.
II. pověřuje
Místostarostku Vlastu Málkovou podpisem to-
hoto dodatku.
hlasOvání / prO: 5 / prOtI: 0 / zdrželI se: 0
návrh byl přIjat

rO usnesení č. 17/6–2019

I. schvaluje
uzavření smlouvy o  budoucí smlouvě 

o zřízení věcného břemene a dohodu o umís-
tění č. IP-12–6015385/Vb/01 mezi obcí Psáry 
a ČeZ Distribuce a. s. na pozemcích p. č. 151/1 
a  689/6 v  k.  ú. Dolní Jirčany za jednorázovou 
úhradu 20.500,- Kč bez DPH.
II. pověřuje
Starostu bc. Milana Váchu podpisem této 
smlouvy.
hlasOvání / prO: 5 / prOtI: 0 / zdrželI se: 0
návrh byl přIjat

rO usnesení č. 18/6–2019

I. zřizuje
Komisi pro vzdělávání: předseda – Jiří Kučera, 
členové – Martina běťáková, Ivana Málková, 
Matěj Vrhel, Martina Šmerglová, Daniela 
Fremuntová.
hlasOvání / prO: 5 / prOtI: 0 / zdrželI se: 0
návrh byl přIjat

rO usnesení č. 19/6–2019

I. schvaluje
uzavření dodatku č. 9 ke smlouvě o  závazku 
veřejné služby ve veřejné linkové dopravě na 
období od 1. 9. 2011 až 31. 8. 2021 (linka PID č. 
334) mezi obcí Psáry a Hl. m. Praha zastoupené 
spol. ROPID, Městem Jesenice, Integrovanou 
dopravou Stč. Kraje a Martin uher, spol. s r. o.
II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem tohoto do-
datku.
hlasOvání / prO: 5 / prOtI: 0 / zdrželI se: 0
návrh byl přIjat

usnesení ze zasedání rady Obce psáry č. 7–2019 ze dne 13. 3. 2019

Přítomni: bc. Milan Vácha, Vlasta Málková, Mgr. Martina běťáková, Vít Olmr, Olga Kramosilová

rada a zastupItelstvO
termín příštího zasedání 
zastupitelstva obce psáry
19. června 2019, 18 hod.
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Nepřítomni: Vlasta Málková

rO usnesení č. 34/10–2019

I. schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi 
obcí Psáry a Zepris s. r. o. Předmětem smlouvy je 
úprava čl. V Doba a místo plnění díla „Vodovod 
Psáry – přechod Zahořanského potoka“, kdy se 
termín dokončení prodlužuje do 7. 5. 2019.
II. pověřuje
Starostu bc. Milana Váchu podpisem tohoto 
dodatku.
hlasOvání / prO: 4 / prOtI: 0 / zdrželI se: 0
návrh byl přIjat

rO usnesení č. 35/10–2019

I. souhlasí
S vypsáním veřejné zakázky malého rozsahu na 
akci akci „Projektová dokumentace cyklostezky 
Štědřík – Tondach – nová škola“.
II. jmenuje
Hodnotící komisi pro veřejnou zakázku malého 
rozsahu na akci akci „Projektová dokumentace 
cyklostezky Štědřík – Tondach – nová škola“ ve 
složení: Vít Olmr, nikola Alferyová, Ing. Renáta 
Jašková jako náhradníci Vlasta Málková, Mgr. 
Martina běťáková.
III. určuje
Víta Olmra jako odpovědnou osobu pro veřej-
nou zakázku malého na „Projektová dokumen-
tace cyklostezky Štědřík – Tondach – nová škola“.
Iv. určuje
Starostu bc. Milana Vácha jako kontrolní osobu 
pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci 
„Projektová dokumentace cyklostezky Štědřík – 
Tondach – nová škola“.
hlasOvání / prO: 4 / prOtI: 0 / zdrželI se: 0
návrh byl přIjat

rO usnesení č. 36/10–2019

I. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene a  dohody o  umístění stav-
by č.  IV-12–6024332/1 mezi obcí Psáry a  ČeZ 
Distribuce a. s. Předmětem smlouvy je věcné 
břemeno na pozemcích p.  č. 664/1 a  135/14 
v  k.  ú. Dolní Jirčany za jednorázovou úhradu 
7.000,- Kč bez DPH.
II. pověřuje
Starostu bc. Milana Váchu podpisem této 
smlouvy.
hlasOvání / prO: 4 / prOtI: 0 / zdrželI se: 0
návrh byl přIjat

rO usnesení č. 37/10–2019

I. schvaluje
uzavření smlouvy o  dílo mezi obcí Psáry 
a eurodan s. r. o. Předmětem smlouvy je prove-
dení veřejnosprávních kontrol u školských práv-
nických osob Základní škola Amos a Mateřská 
škola Štědřík za cenu 23.040,- Kč bez DPH.
II. pověřuje
Starostu bc. Milana Váchu podpisem této 
smlouvy.
hlasOvání / prO: 4 / prOtI: 0 / zdrželI se: 0
návrh byl přIjat

rO usnesení č. 38/10–2019

I. schvaluje
uzavření smlouvy o  realizaci překládky sítě 
elektronických komunikací č. VPI/PH/2019/060 
mezi obcí Psáry (stavebník) a  Českou teleko-
munikační infrastrukturou a. s. Předmětem 
smlouvy je překládka sítě elektronických komu-
nikací v  rámci stavby „VPI Rekon. mostu ul. Za 
Můstekem, Psáry“. Celkové náklady na akci činí 
91.686,- Kč.
II. pověřuje
Starostu bc. Milana Váchu podpisem této 
smlouvy.
hlasOvání / prO: 4 / prOtI: 0 / zdrželI se: 0
návrh byl přIjat

usnesení ze zasedání zastupItelstva Obce psáry č. 2–2019 ze dne 24. 4. 

Přítomni: bc. Milan Vácha, Vlasta Málková, Mgr. Martina běťáková, Olga Kramosilová, Vít Olmr, 
Martina Šmerglová, Ing. Antonín Rak, bc. Miloslav burián, Ing. Jan Čihák, Tomáš Pecháček, Josef 

usnesení ze zasedání rady Obce psáry č. 8–2019 ze dne 27. 3. 2019

Přítomni: bc. Milan Vácha, Vlasta Málková, Mgr. Martina běťáková, Vít Olmr, Olga Kramosilová

rO usnesení č. 28/8–2019

I. odvolává
K datu 31. 3. 2019 rozhodnutí ze dne 20. 4. 
2001 o osvobození od úhrady vodného a stoč-
ného pro objekt č. p. 8 v ul. Psárská z důvodu 
užívání soukromých pozemků obcí pro provoz 
ČOV. Dotčené pozemky obec již od majitele 
odkoupila do svého vlastnictví.
hlasOvání / prO: 5 / prOtI: 0 / zdrželI se: 0
návrh byl přIjat

rO usnesení č. 29/8–2019

I. schvaluje
uzavření dodatku č. 10 ke smlouvě o  závazku 
veřejné služby ve veřejné linkové dopravě na 
roky 2010 až 2019 (linka PID č. 956) mezi obcí 
Psáry a  Hl. m. Praha zastoupené spol. ROPID, 
dotčenými obcemi a Arriva City s. r. o.
II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem tohoto do-
datku.
hlasOvání / prO: 5 / prOtI: 0 / zdrželI se: 0

návrh byl přIjat

rO usnesení č. 30/8–2019

I. schvaluje
Poskytnutí mimořádného finančního příspěv-
ku pro ZŠ Amos ve výši 43.200,- Kč na realizaci 
cyklu seminářů H-mat – podpora učitelů ve vý-
uce matematiky.
hlasOvání / prO: 5 / prOtI: 0 / zdrželI se: 0
návrh byl přIjat

rO usnesení č. 31/8–2019

I. schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci 
mezi obcí Psáry a Českou zemědělskou univer-
zitou v Praze. Předmětem dodatku je zpracová-
ní osobních údajů.
II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem tohoto do-
datku.
hlasOvání / prO: 5 / prOtI: 0 / zdrželI se: 0
návrh byl přIjat

usnesení ze zasedání rady Obce psáry č. 9–2019 ze dne 8. 4. 2019

Přítomni: bc. Milan Vácha, Vlasta Málková, Mgr. Martina běťáková, Vít Olmr, Olga Kramosilová

rO usnesení č. 32/9–2019

I. schvaluje
Účetní závěrku příspěvkové organizace 
Základní školy Amos za rok 2018.
II. schvaluje
Zlepšený výsledek hospodaření Základní školy 
Amos za rok 2018 ve výši 214.046,65 Kč.
III. souhlasí
S převedením zlepšeného výsledku hospoda-
ření do rezervního fondu školy.
hlasOvání / prO: 5 / prOtI: 0 / zdrželI se: 0
návrh byl přIjat

rO usnesení č. 33/9–2019

I. schvaluje
Účetní závěrku příspěvkové organizace 
Mateřské školy Štědřík za rok 2018.
II. schvaluje
Zlepšený výsledek hospodaření Mateřské školy 
Štědřík za rok 2018 ve výši 29.628,86 Kč.
III. souhlasí
S převedením zlepšeného výsledku hospoda-
ření do rezervního fondu školky.
hlasOvání / prO: 5 / prOtI: 0 / zdrželI se: 0
návrh byl přIjat

usnesení ze zasedání rady Obce psáry č. 10–2019 ze dne 10. 4. 2019

Přítomni: bc. Milan Vácha, Mgr. Martina běťáková, Vít Olmr, Olga Kramosilová
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vás srdečně zvou k dalšímu setkání v rámci EDUpointu Psáry
na téma

ve čtvrtek 13. 6. 2019 od 17.30 hod.

Na stavbě nové školy

PTEJTE SE - DISKUTUJTE - VYTVOŘTE SI NÁZOR- ZAŽIJTE 

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

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

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

Vstupné dobrovolné

AKTIVNÍ ŽIVOT 
V PASIVNÍ ŠKOLE

Také pokaždé, když projede kolem staveniště, zvědavě 
koukáte, jak nová škola roste? Týdny do kolaudace už se dají 
počítat na prstech a červnový EDUpoint Psáry přichází           
s jedinečnou příležitostí prohlídky stavby ještě před 
dokončením. Čeká nás prohlídka přímo v terénu a následně 
debata s architekty na Zelené škole. Dozvíte se podrobnosti 
o koncepci nové školní budovy, její energetické pasivitě
a chytrých řešeních šetrných k životnímu prostředí, o kla-
strovém uspořádání učeben i o specialitách, které škola
dětem – a nejenom jim – od září 2019 bude nabízet.

Netradiční terénní EDUpoint je určen především pro rodiče 
a obyvatele naší obce, kteří už netrpělivě vyhlížejí dokon-
čení stavby.

Vzhledem k omezenému počtu míst na prohlídku stavby je nutná registrace míst na www.psary.cz.

Žižka, Mgr. Jiří Kučera, Petr Skřivan, Jan Honek. Nepřítomni: Ing. Jitka Svobodová

usnesení č. 13/2-2019

I. bere na vědomí
Přednesenou zprávu starosty a  místostarostky 
Málkové o činnosti obce.
hlasOvání / prO: 14 / prOtI: 0 / zdrželI se: 0
návrh byl přIjat

usnesení č. 14/2-2019

I. bere na vědomí
Zprávu o činnosti finančního výboru obce.
hlasOvání / prO: 14 / prOtI: 0 / zdrželI se: 0
návrh byl přIjat

usnesení č. 15/2-2019

I. schvaluje
Účetní závěrku obce za rok 2018.
hlasOvání / prO: 14 / prOtI: 0 / zdrželI se: 0
návrh byl přIjat

usnesení č. 16/2-2019

I. schvaluje
Závěrečný účet obce Psáry za rok 2018 a vyjad-
řuje souhlas s celoročním hospodařením obce 
za rok 2018 a to bez výhrad.
hlasOvání / prO: 14 / prOtI: 0 / zdrželI se: 0
návrh byl přIjat

usnesení č. 17/2-2019

I. schvaluje
2. rozpočtové opatření na rok 2019 – navýšení 
o 2.365.540,- Kč
hlasOvání / prO: 14 / prOtI: 0 / zdrželI se: 0
návrh byl přIjat

usnesení č. 18/2-2019

I. schvaluje
uzavření dodatku č. 3 smlouvy o dílo k nadlimit-
ní veřejné zakázce „nová škola pro Psáry a Dolní 
Jirčany“ mezi obcí Psáry a  PKS stavby a. s., IČ: 
46980059. Předmětem dodatku jsou vícepráce 
a méněpráce. Cena díla se mění z 317.227.349,5 Kč 
bez DPH na 321.076.518,04 Kč bez DPH.

II. pověřuje
Starostu bc. Milana Váchu podpisem dodatku 
č. 3. Dodatek bude podepsán až po souhlas-
ném stanovisku MŠMT ke znění dodatku.
hlasOvání / prO: 14 / prOtI: 0 / zdrželI se: 0
návrh byl přIjat

usnesení č. 19/2-2019

I. schvaluje
uzavření kupní smlouvy mezi obcí Psáry (ku-
pující) a emilem Kabeláčem, Jiřím Kabeláčem, 
Romanem Kabeláčem, Marií Svobodovou 
a  Janou Vávrovou (prodávající) na převod 
pozemku p.  č. 139/3, jiná plocha, k. ú. Dolní 
Jirčany za cenu celkem 77.499,- Kč.
II. pověřuje
Místostarostku Vlastu Málkovou podpisem této 
smlouvy.
hlasOvání / prO: 14 / prOtI: 0 / zdrželI se: 0
návrh byl přIjat

usnesení č. 20/2-2019

I. pověřuje
Radu obce Psáry vypsáním, zajištěním admini-
strace, výběrem dodavatele a uzavřením smluv 
s  dodavateli veřejných zakázek: „Vnitřní vyba-
vení – Základní škola Psáry“, „Dodávka IT pro 
novou budovu ZŠ Amos“, „Rozšíření stávající ta-
bule značky ekoTAb typu TRIPTYCH K 200x120 
pro novou budovu ZŠ Amos“ a „Dodávka vyba-
vení pro multimediální učebnu ZŠ Amos“.
hlasOvání / prO: 14 / prOtI: 0 / zdrželI se: 0
návrh byl přIjat

usnesení č. 21/2-2019

I. pověřuje
starostu Milana Váchu k  jednání s  městem 
Jesenice pro projednání územní příslušnosti 
v k. ú. Horních Jirčan.
hlasOvání / prO: 14 / prOtI: 0 / zdrželI se: 0
návrh byl přIjat
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Oprava mOstu na návsI 
v psárech

Středočeský kraj jako investor stavby v  době 
uzavírky avizoval, že se most zprůjezdní do 
30. dubna 2019. následovat bude ještě kolau-
dace celého díla a odstranění vad a nedodělků. 
na začátek května je plánováno zejména polo-
žení chodníků a  s  tím související drobné do-
končovací práce. Za opoždění dokončení díla 
se Středočeský kraj znovu omlouvá.

Zpráva 
starosty

Bc. Milan Vácha, 
starosta

nOvá škOla

Se začátkem jara se na stavbě nové školy zvý-
šil stavební ruch. Klimatické podmínky jsou pro 
stavbu téměř ideální. Počasí je dokonce nato-
lik přívětivé, že bylo možné v předstihu odvézt 
velké množství výkopové zeminy. V  současné 
době jsou postupně na jednotlivých objek-
tech osazována okna a bezprostředně poté se 
obkládá zateplení fasády. uvnitř objektů se in-
stalují veškeré rozvody (teplo, vzduch, elektro, 

slaboproud, voda a kanalizace). Ve venkovních 
prostorách se dokončily rozvody kanalizace, ve-
řejného osvětlení a dokončena byla i podzemní 
nádrž na dešťovou vodu, která bude využívána 
k zalévání trávníků a splachování záchodů ško-
ly. V přední části došlo k přemístění stavebních 
buněk, aby bylo možné zahájit terénní úpravy. 
Všechny práce tedy stále běží tak, aby nic ne-
bránilo otevření nové školy v plánovaném ter-
mínu v září 2019. 

InfOrmace z Obce
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Kůrovec  
ničí naše lesy

Krajský úřad Středočeského kraje,  
odbor životního prostředí a zemědělství

výzva prO vlastníky lesů
Rozsah kůrovcové kalamity je největší v historii 
ČR! Současná kritická situace vyžaduje vaši ak-
tivní účast! Vlastníci a nájemci lesů jsou odpo-
vědní za zachování lesa. Důsledkem zanedbání 
péče o lesní porosty je významná finanční ztráta 
a porušení právních předpisů.

jak pOstupOvat?
•	 Kontaktuje svého odborného lesního hos-

podáře (OLH). Každý vlastník lesa má k dis-
pozici OLH. Pokud jej neznáte, kontaktuje 
místně příslušný orgán státní správy lesů 
(SSL) na obci s rozšířenou působností (ORP), 
kde vám sdělí nezbytné informace.

•	 Informujte o  stavu vašeho lesa orgán SSL. 
Každý vlastník a správce lesa je povinen sám 
nebo prostřednictvím svého OLH informovat 
o  šíření škodlivých činitelů (kůrovce) orgán 
SSL. Orgánem SSL je vždy příslušný odborný 
pracovník úřadu ORP.

•	 Využijte státní podpory a  čerpejte dotace 
na své lesy. Prostřednictvím Krajského úřadu 
Středočeského kraje lze žádat o  dotace na 
hospodaření v lesích (asanace, zalesnění, vý-
chova lesních porostů, oplocenky atd.).

Pokud si nevíte rady, obraťte se na:
•	 místní obecní úřad
•	 úřad obce s rozšířenou působností
•	 www.kr-stredocesky.cz/web/20994/17
•	 dotace: www.kr-stredocesky.cz/web/20994/65

rámcOvá dOpOručená 
Opatření

•	 Celoročně důsledně vyhledávat, vyznačovat, 
včas vytěžit a účinně asanovat veškeré dříví 
nově napadené kůrovci. Asanací se rozumí 
bezodkladné odkornění dříví nebo chemic-
ký postřik celého povrchu kmene v larválním 
stádiu kůrovce, v  důsledku čehož kůrovec 
nedokončí svůj vývoj a  uhyne. Asanací se 

nerozumí pouhý odvoz dříví z  lesa, protože 
tímto naopak dochází k šíření škůdce, který 
v neošetřeném dříví svůj vývoj dokončí.

•	 Zaměřit se na napadené stromy a nikoli sou-
še, které již nepředstavují riziko šíření škůd-
ce. Staré souše jsou již mrtvé stromy a nemají 
čerstvé lýko, které je potravou kůrovců. Tyto 
souše již škůdce opustil a napadl živé jedin-
ce smrků v jejich nejbližším okolí. Právě tyto 
čerstvě napadené jedince smrků je nezbytné 
vytěžit a asanovat.

•	 Odstraňovat a  asanovat rovněž polomy, 
vývraty a  ostatní dříví atraktivní pro rozvoj 
kůrovců. Čerstvé polomy a  vývraty (mající 
zelené jehličí) vůní své pryskyřice kůrovce 
přitahují. na těchto stromech, které již nema-
jí schopnost se přirozeně bránit, je kůrovec 
schopen se velmi rychle namnožit a rozšířit.

Foto napadeného stromu (kůrovcová souše)

Pokud nebudeme včas zpracovávat kůrovcem 
napadené stromy, dojde k  plošnému rozpa-
du lesních ekosystémů. Chraňte svůj majetek 
a zachovejte jej budoucím generacím!

zveme občany k volbám do 
evropského parlamentu, které 

proběhnou 24.–25. 5. 2019

Volební lístky budou rozesílány, ale v pří-
padě potřeby je možné požádat o ná-
hradní sadu přímo ve volební místnosti na 
obecním úřadě.

rekOnstrukce psárská

Středočeský kraj měl v letošním roce rekonstruo-
vat hlavní silnici v úseku od obecního úřadu na 
náves v  Psárech. Plánovaný termín odevzdání 
nabídek byl původně 26. 4., ale kvůli velkému 
množství doplňujících dotazů byl v souladu se 
zákonnými předpisy termín posunut. Zahájení 
prací Kraj stále ještě plánuje během letních 
měsíců. Dopravní opatření, která jsou pro na-
ši obec tak důležitá, budou projednávána až 
po podpisu smlouvy s  vítězným zhotovitelem. 
Až v  této fázi bude moci obec Psáry podávat 
k  dopravním opatřením a  avizovaným uzavír-
kám připomínky. O dalším vývoji vás budeme 
informovat na stránkách obce a  v  Psárském 
zpravodaji.

Oprava mOstku v ulIcI 
za můstkem

V březnu byla dle plánu zahájena oprava mos-
tu v ulici Za Můstkem. Cena za dodávku stavby 
je 2,4 mil. Kč včetně DPH. Realizační firma za-
tím drží plánovaný harmonogram, který počítá 
s dokončením stavby do 15. května 2019.

prOjekt „rekOnstrukce 
staré škOly“

Po vydaném stavebním povolení na rekonstruk-
ci staré školy se dokončila i  projektová doku-
mentace pro provedení stavby. Začátkem dub-
na jsme obdrželi rozhodnutí o přidělení dotace, 
což bylo podmínkou spuštění této investiční ak-
ce. Podrobnosti naleznete v článku na str. 15.
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Stará škola  
bude i nadále 
sloužit dětem

Mgr. Martina Běťáková, 
místostarostka

Historická budova základní školy v  Dolních 
Jirčanech pochází z  roku 1693 a  z  tohoto po-
hledu je opravdu unikátem. Když jsme začali 
stavět novou školy, bylo jasné, že školáci pů-
vodní budovu opustí a  že bude potřeba pro 
starou školu najít nové využití. nápady padaly 
různé – od přestavby na byty, přes ZuŠku, střed-
ní školu až po odprodej soukromému majiteli. 
Zastupitelé ale preferovali, aby takto významná 
památka zůstala v majetku obce a našlo se pro 
ni důstojné využití. A jelikož v naší obci každo-
ročně vítáme mnoho nových občánků, od září 
už nebude třída školky v  Zelené škola a  dět-
ské skupiny nám praskají ve švech, nakonec 
jsme se rozhodli, že stará škola bude i nadále 
sloužit dětem, byť těm nejmenším. Zastupitel 
a projektový manažer v jedné osobě, pan Mgr. 
Jiří Kučera, připravil dotační výzvu do progra-
mu IROP na rekonstrukci historické budovy 
a  vytvoření zázemí pro vzdělávání dětí ve vě-
ku 2–6 let. V  pondělí 8.  dubna byl podepsán 
právní akt a  na celou akci nám Ministerstvo 
pro místní rozvoj přispěje částkou 20,3 mil. Kč. 
Rekonstrukce bude probíhat v  období školní-
ho roku 2019/2020, aby od září 2020 již byly 
prostory připraveny pro nové děti. V  přízemí 
budovy vznikne zázemí pro předškolní třídu 
mateřské školy s  učebnou, hernou a  jídelnou, 
v patře budou nově prostory pro dvě skupiny 
po dvanácti dětech. Kompletně budeme měnit 
veškeré instalace, a jelikož je ve velmi špatném 

technickém stavu i  střecha, dočká se výměny 
i ta. Součástí projektu je i revitalizace školního 
dvora, aby se stal pro děti přívětivým a bezpeč-
ným prostředím ke hrám i odpočinku. Vysázena 
zde bude zelená zóna, na dopadové plochy 
budou instalovány herní prvky a  na místě pů-
vodní garáže vyroste dřevěná venkovní učebna 
s úložnými prostory. Máme radost, že díky do-
taci od Ministerstva pro místní rozvoj dostane 
více než 300 let stará školní budova potřebnou 
péči i  nový kabát, který bude po necitlivých 
přestavbách z minulého století opět s architek-
tonickou citlivostí respektovat kulturní dědictví 
jirčanské školy.

 

 

 
 
 
 
 

NA PIVO SE STAROSTOU 
ve středu 5. června od 18,30 hod 

v hospodě Na Štědříku (naproti OÚ Psáry) 
 

Starosta Milan Vácha srdečně zve obyvatele 
Psár a Dolních Jirčan na „pivo se starostou“. 
Využijte příležitost k neformálnímu rozhovoru 
o tom, co se v obci děje a co vás zajímá! První 
pivo platí starosta;-) 

Jak bude 
vypadat školství 
v roce 2030?

Mgr. Martina Běťáková, 
místostarostka

naše společnost se s  rozvojem technologií 
dynamicky mění a s ní i požadavky na trh prá-
ce, profesní přípravu, vzdělávání a vlastně i na 
kaž dého z nás. Jak vychovávat a vzdělávat sou-
časné děti, aby ve svém budoucím životě byly 
nejenom úspěšné, ale i schopné převzít odpo-
vědnost za budoucnost další generace? Tuto 
a  podobné otázky si kladou odborníci napříč 
nejrůznějšími obory a  klade si ji oprávněně 
i  Ministerstvo školství, mládeže a  tělovýchovy. 
Konferencí „Strategie 2030+“, která se kona-
la 28. února 2019, oficiálně zahájilo práci na 
tvorbě Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 
2030. nová strategie má být hlavní odpovědí 
na klíčové problémy současného vzdělávací-
ho systému. bude definovat vizi, priority, cíle 
a  opatření pro oblast vzdělávací politiky v  ČR 
pro období přesahující horizont roku 2030. 
„Proces přípravy Strategie 2030 bude maximál-
ně otevřený a  transparentní s  cílem zohlednit 
podněty a výstupy konzultací s co možná nejšir-
ším spektrem aktérů. Jsem rád, že se nám poda-
řilo do jednoho sálu k diskusi přivést co možná 
nejširší spektrum aktérů vzdělávacího systému 

v  naší republice,“ řekl ministr školství Robert 
Plaga ve svém úvodním projevu. Odborné pa-
nely i  auditorium zahrnovalo zástupce žáků, 
studentů, učitelů, ředitelů a rodičů. Zastoupeny 
byly také zájmové skupiny, profesní organizace, 
neziskové organizace anebo zástupci zaměst-
navatelů i zaměstnanců. nechyběli ani zástupci 
zřizovatelů škol, tedy obcí a krajů, ale stejně tak 
vysokých škol, ostatních ministerstev a  úřadů. 
Přítomna byla také řada poslanců a  senátorů. 
Obec Psáry u  takové události samozřejmě ne-
mohla chybět! náš starosta, Milan Vácha, byl 
na tuto důležitou akci pozván jako panelista 
reprezentující místní samosprávy, aby přiblížil 
roli školství a vzdělávání právě očima starosty. 
Ve své prezentaci vyšel z prognózy OeCD o va-
riantách změny funkce školského vzdělávacího 
systému a podrobně nastínil vizi školy pro rok 
2030 jako učícího se společenství ukotveného 
v  místní komunitě. Důraz je potřeba klást na 
propojení celoživotního formálního i neformál-
ního vzdělávání, které je cestou ke vzdělané 
společnosti.
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Napojení 
na splaškovou 
kanalizaci

Ing. Jana Vondrušková,  
VHS Benešov

V Psárech a Dolních Jirčanech je téměř 28 km 
splaškových kanalizačních stok. Obec Psáry po-
stupně rozšiřovala kanalizační síť tak, aby větši-
na obyvatel obce mohla využít veřejnou kanali-
zační síť k odvedení splaškových vod ze svých 
domácností k  likvidaci na ČOV Psáry. Zvýšení 
kapacity ČOV Psáry je další z priorit obce v rám-
ci rozvoje vodohospodářské infrastruktury.

Zákon 274/2001 Sb. v  platném znění (§3 

odst. 8) ukládá vlastníkům stavebního pozemku 
nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou 
vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na 
kanalizaci, pokud je to technicky možné. 

Při rekonstrukci mostu v Psárech bylo zjištěno, 
že i když je v místě dostupná splašková kana-
lizace, některé nemovitosti nejenže nejsou na-
pojeny na splaškovou kanalizaci, ale dokonce 
k  odvádění splaškových odpadních vod ne-
oprávněně používají dešťovou stoku.

na splaškovou kanalizaci je v  současné době 
připojeno cca 1250 nemovitostí, které řádně 
odvádějí splaškové odpadní vody a platí stoč-
né. Průběžně probíhají kontroly napojení na 
splaškovou kanalizaci, kontroly zpoplatnění 
a  zároveň také kontroly odvádění dešťových 
vod. Pokud je tedy někdo napojen neoprávně-
ně, dříve či později ho kontrola jistě odhalí.

Měníme 
provozovatele 
vodovodu 
a kanalizace

Vlasta Málková, 
místostarostka

K  30. 6. 2019 končí smlouva uzavřená 
s  Vodohospodářskou společností benešov, 
s. r. o. o provozování veřejného vodovodu a ka-
nalizace v  obci Psáry. novým provozovatelem 
jsou s platností od 1. 7. 2019 Technické služby 
Dolnobřežanska, s. r. o. částečně vlastněné obcí.

Předávka vodohospodářské infrastruktury 
proběhne především v měsíci červnu a nebu-
dou během ní omezeny služby odběratelům. 
Dodávka pitné vody i  odkanalizování budou 
zajišťovány tak, jak jsou odběratelé zvyklí.

Pro hladký průběh změny provozovatele bude 
nutné v druhé polovině června provést u všech 
majitelů vodoměrů závěrečný odečet. Prosíme 
proto odběratele o  součinnost a  zpřístupnění 
vodoměrů. 

Zároveň budou odběratelé v  průběhu červ-
na kontaktováni ze strany Vodohospodářské 
společnosti benešov, s. r. o. ohledně ukon-
čení stávající smlouvy o  dodávce pitné vody 
a  odkanalizování a  ze strany Technických slu-
žeb Dolnobřežanska, s. r. o. ohledně uzavření 
smlouvy nové. proces změn smluv nebude 
mít vliv na dodávku pitné vody ani odkana-
lizování, služba bude poskytována bez pře-
rušení.

Aktuální informace ke změně provozovatele 
budeme průběžně zveřejňovat na webových 
stránkách obce www.psary.cz.

Peníze na novou 
školu došly – 
z mnoha  
zdrojů

Mgr. Martina Běťáková, 
místostarostka

MŠMT – ministerstvo školství přidělilo dotaci na 
stavbu školy ve výši 238 539 773 Kč 

SFŽP – od Státního fondu životního prostředí 
jsme získali příspěvek na pasivní standard bu-
dovy ve výši 49 972 967 Kč

Středočeský kraj poskytl obci dotaci na stavbu 
ve výši 10 000 000 Kč a 29. 4. bude rozhodovat 
ještě o navýšení o dalších 1 806 000 Kč

IROP – Integrovaný regionální operační pro-
gram nám z prostředků evropské unie poskytne 
2 902 995 Kč na vybavení odborných učeben – 
laboratoře, řemeslné dílny a cvičné kuchyně

Obec Psáry ze svého rozpočtu a  infrastruktur-
ního úvěru bude hradit cca zbývajících 110 
mil. Kč. Ještě v prvním pololetí roku 2019 plá-
nujeme podat dotační žádost o cca 3 mil. Kč do 
výzvy MAS Dolnobřežansko na vybavení audio-
vizuální laboratoře s nejmodernější technikou

Co se v obci 
udělalo  
3–4/2019

Ing. Renáta Jašková,  
správa majetku

•	 uklidili jsme škarpy, vyhrabali starou trávu 
a  listí a odvezli odpadky, které zde byly na-
házeny,

•	 provedli jsme důkladný úklid komunikací po 
zimním období, smetli štěrk a jiný posypový 
materiál ze silnic a chodníků,

•	 ve spolupráci s  odborníky jsme ošetřili 
vzrostlé stromy na veřejných prostranstvích 
a uklidili větve po jejich ořezání,

•	 u pomníku na návsi v  Psárech i  na záhonu 
před obecním úřadem byly zasazeny nové 
květiny a nasypána nová mulčovací kůra,

•	 uklidili jsme a opravili dětská hřiště,
•	 ve spolupráci s  hasiči z  Dolních Jirčan a  ze 

Psár jsme odstranili následky několikadenní 
vichřice, a to zejména popadané stromy,

•	 vyměnili jsme dvě poškozené lampy v  ulici 
Ke Kukaláku,

•	 natřeli jsme lavičky na pobytové louce 
v  Psárech i  na Landoru a  pobytové louce 
v Dolních Jirčanech,

•	 opravili jsme zábradlí u rybníku Lůžek,
•	 natřeli jsme rezavé lampy veřejného osvětlení,
•	 opravili jsme rozbité dřevěné ohrazení hníz-

da na tříděný odpad v Psárech,
•	 natřeli jsme autobusové zastávky pomalova-

né vandaly,
•	 pravidelně jsme se věnovali úklidu zastávek, 

psích košů i stání pro kontejnery na tříděný 
odpad,

•	 zajišťovali jsme provoz sběrného dvora,
•	 prováděli jsme individuální svoz odpadu dle 

objednávek občanů,
•	 pomohli jsme uklidit anorganický odpad 

z několika nových černých skládek.

výstraha – zvýšené nebezpečí 
vzniku požárů! 

zákaz rozdělávání ohně!
Více na www.psary.cz



18 www.psary.cz  Psárský ZPRAVODAJ / Duben / 2019 19

Kreativní dílny 
nejen pro 
seniory
Mnozí z vás se na nás obrací se zájmem o akce, 
které pořádáme pro seniory. Sociální a kulturní 
komise pro všechny občany bez rozdílu věku 
připravila ve spolupráci s  lektory novinku – řa-
du tematických kreativních dílen, kde si můžete 
osvojit různé výtvarné techniky, např. práci s pa-
pírem (scrapbooking), embossing aj. Procvičíte 
si jemnou motoriku, ale zároveň vznikne další 
prostor pro společné setkání lidí, kteří mají po-
dobné zájmy. Stejně jako se v  dřívějších do-
bách dralo peří, zpracovávala se úroda, lidé si 
vyprávěli příběhy a  vzájemně se podporovali. 
V  dnešní době takové momenty člověk hůře 
nachází. Tvořivá a  kreativní činnost podporuje 
pravou hemisféru, která bývá v  dnešním svě-
tě plném logiky a  rozumu značně utlumena. 
Slábne naše intuice, paměť, koordinace i  sou-
středění. Tvůrčí činnost je jedním z nástrojů, jak 
obě hemisféry propojit a  oživit naše celistvé 
vnímání okolního světa. 

Prvním seminářem vás provede lektorka Anna 
Crhová, která se věnuje odvětví zvanému 

„scrap booking“, tedy práci s papírem ve všech 
podobách.  

úterý 14. 5., 17.30–19.30 hod. 
darOvací Obálka  
aneb kapsa na peníze či vouchery

během prvního kurzu se naučíme vyrábět dár-
kové obálky s  uzavíráním na suchý zip/stuhu. 
Materiál pro výrobu bude na místě k dispozici 
a domů si odnesete 2–3 dárkové obálky v růz-
ném stylu a pro různé příležitosti. 

Cena pro občany Psár a Dolních Jirčan 120,- Kč 
a  pro ostatní 190,- Kč (materiál v  ceně kurzu). 
Počet míst je omezen. Zájemci se mohou hlásit 
do 7. 5. na e-mailu malkova@psary.cz. 

Marie Benešová

Vladimír Bohuslav

Karel Haase

Zdeňka Hrubá

Vladimír Hubínek

Georgij Kamenický

Jiří Kříž

Ivanka Kuklová

Boris Mitrošin

Josef Reitinger

Slavomír Šíp

Jana Švejdová

Jan Vilím

Arleta Zahrádková

Blahopřejeme
všem našim seniorům, kteří v květnu  
a červnu oslaví svá významná životní jubilea!

dIskuzní středa
Zveme naše seniory na další diskuzní středu 
s místostarostkou Vlastou Málkovou. Setkání 
se koná na Obecním úřadu v  Psárech dne 
5. června od 14 hodin.

sOcIální a kulturní 
kOmIse

Vlasta Málková, místostarostka
a předsedkyně sociální a kulturní komise

cOuntry večer
nejen seniory zveme 31. května od 

20 hod. do restaurace na kopečku v Dolních 
Jirčanech na další country večer. Hrát bude 
oblíbená kapela červená řepa.

letní kInO

I v  letošním roce pro vás připravujeme letní 
 kino. Pokud nám počasí nezkazí plány, sejdeme 
se 28. června po setmění. Místo konání a název 
filmu se dozvíte z  letáčků. Vstupné se neplatí, 
občerstvení je zajištěno, ale sedátka, křesílka 
nebo deky si vezměte s sebou.

Zveme vás 
do divadla
 
Zveme vás na další společnou cestu do divadla, 
tentokrát na broadway, a to 6. června od 18 hod. 
na nový muzikál z  hitů Heleny Vondráčkové 
– Kvítek mandragory. Odjíždíme již tradičně 
v 16.15 hod. ze zastávek Psáry, Psáry OÚ a Dolní 
Jirčany. Vstupenky lze zakoupit již nyní v poklad-
ně OÚ za cenu 350 Kč (o 50 % nižší než v  divadle).

Kvítek mandragory je muzikálová komedie 
s  překvapivou detektivní zápletkou a  ještě 
překvapivějším rozuzlením. V sázce je mnohé! 
Dopadení šéfa podsvětí, obrovský balík peněz 
a vzácný diamantový šperk, ale též síla přátel-
ství. Téměř nic není tak, jak se na první pohled 
zdá a kdo se směje naposled, ten se zaručeně 
bude smát nejlíp.
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FOTOSOUTĚŽ
I v  letošním roce vyhlašuje obec fotosoutěž, 
tentokrát na téma kolik podob má voda.

pOdmínky prO zaslání fOtek
kdy: do 31. července 2019
jak: v elektronické podobě
kam: na e-mail fotosoutez@psary.cz
co: barevné nebo černobílé fotografie ve for-
mátu naležatO v co nejlepší kvalitě (alespoň 
4 megapixly) bez úprav
•	 nekvalitní fotografie budou ze soutěže 

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

lek k fotografii

tIpy - Každý z vás má jistě v archivu pěknou 
 fotografii zachycující vodu v kapalném stavu, ať 
už je to moře, řeka, vodopád, jezero či potok. 
Možná objevíte i její pevné skupenství ve formě 
ledovce, ledové kry, ledopádu, rampouchu ne-
bo sněhu. A nezapomeňte ani na další možnost 
– podobu plynnou, kterou může představovat 
třeba pára nebo mlha.

nejlepší fotky budou uveřejněny ve velkém 
či malém kalendáři pro rok 2020 a vylosovaní 
účastníci soutěže získají zajímavou cenu.

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

každý týden
úterý Korálkování 15.00 Mozaika

středa Zdravotní cvičení 9.00 Laguna
květen

2. 5. Angličtina u čaje 9.00 OÚ
9. 5. Kavárnička 10.00 Mozaika
9. 5. Paměťová posilovna 15.00 OÚ

13. 5. Procházka s trek. holemi 10.00 před OÚ

14. 5.
Kurz nejen pro seniory – 
tvorba obálek 17.30 OÚ

15. 5. Výuka country tanců 8.00 Laguna
16. 5. Angličtina u čaje 9.00 OÚ

16. 5.
Setkání seniorů – Cesta po 
páteři 14.30 OÚ

19. 5. Hasičky hrají divadlo 16.00 Laguna
22. 5. Výuka country tanců 10.00 Laguna
23. 5. Reiki, předávání energie 9.00 Mozaika
23. 5. Paměťová posilovna 15.00 OÚ
29. 5. Výuka country tanců 8.00 Laguna
30. 5. Angličtina u čaje 9.00 OÚ

31. 5.
Country večer – hraje 
Červená řepa 20.00

Na 
Kopečku

červen
5. 6. Výuka country tanců 10.00 Laguna
6. 6. Kavárnička 10.00 Mozaika
6. 6. Paměťová posilovna 15.00 OÚ

10. 6. Procházka s trek. holemi 10.00 před OÚ
12. 6. Výuka country tanců 8.00 Laguna

12. 6.
Ukončení Univerzity tř. 
věku 14.00 OÚ

13. 6. Angličtina u čaje 9.00 OÚ

13. 6.
Setkání seniorů – Cesta po 
páteři 14.30 OÚ

19. 6. Výuka country tanců 10.00 Laguna
20. 6. Reiki, předávání energie 9.00 Mozaika
20. 6. Paměťová posilovna 15.00 OÚ
26. 6. Výuka country tanců 8.00 Laguna
27. 6. Angličtina u čaje 9.00 OÚ
28. 6. Letní kino po setmění
Bližší informace vám podá Vlasta Málková: 
602 714 101, malkova@psary.cz

KALENDÁŘ AKCÍ
PRO SenIORY

Setkání seniorů – 
naše tělo
Od května zahajujeme řadu několika vzděláva-
cích a sebepoznávacích seminářů pro seniory, 
kterými nás provede zkušená fyzioterapeutka 
a  lektorka jógy bc. Anna Crhová. Semináře se 
budou věnovat jednotlivým oblastem našeho 
těla a všemu, co se s nimi v běžném životě pojí. 
během 90 minut si teoreticky projdeme danou 
oblast, otevřeme nové úhly pohledu na naše tě-
lo a jeho široké souvislosti s každodenním živo-
tem. Setkání bude protkáno lehkými a  jemný-
mi rehabilitačními cviky vsedě či vestoje, které 
souvisí s danou oblastí, a zakončeno zážitkovou 
relaxací, při které okusíme např. kouzlo esen-
ciálních olejů či různých hudebních nástrojů, 
které slouží k meditaci a odpočinku. Jednotlivé 
semináře na sebe tematicky navazují, ale není 
nutné se zúčastnit všech. Jsou koncipovány tak, 
aby bylo možné přijít bez znalostí předchozího 
tématu. Pokud Aničku znáte, pak jistě víte, že 
vás čeká 90minutové setkání, které pohladí ne-
jen po těle, ale i po duši. Svou práci dělá napl-
no, celým svým srdcem a ze společně strávené-
ho času odcházíte nabiti energií, ze které ještě 
dlouho čerpáte.

Přijměte tedy její osobní pozvání na první tema-
tický seminář z cyklu „cesta pOdél páteře“:

 
kOstrč a pánevní dnO 

čtvrtek 16. 5., 14.30–16.00 hod.

Srdečně vás zvu na první seminář, který se za-
bývá tematikou dna pánve a kostrče. Toto téma 
je stejně důležité jak pro ženy, tak i pro muže. 
Od pánevního dna se odvíjí stav našich orgá-
nů, které jsou nad ním „posazené“, ale zároveň 
i stav našich kyčlí a bederní páteře. Věděli jste, 
že některé fyzické potíže může způsobovat jeho 
přetížení a nejen oslabení, o kterém se stále pí-
še? ukážeme si pár jednoduchých technik, kte-
ré nám ho pomohou „oživit“ – rozpustíme tak 
stereotyp, který praví, že je potřeba ho jen a jen 
posilovat. Tato oblast je také úzce propojená 

s tím, jak zacházíme se svou životní silou a ener-
gií – jestli ji hromadíme anebo jí máme málo. 
I takové tajemství skrývá dno naší pánve a skrze 
něj si i  s  těmito tématy můžeme lépe poradit 
a o nich pohovořit. Prostor bude i pro dotazy 
účastníků. Těším se na setkání!

Bc. Anna Crhová

 
bederní páteř 

čtvrtek 13. 6., 14.30–16.00 hod.

Druhý seminář se zabývá tematikou bederní 
páteře. Je to jedna z velmi citlivých a často za-
tížených oblastí zad, která je úzce spojena se 
středem našeho těla, aktivitou pánevního dna 
nebo stavem kyčelních kloubů. Možná jste ne-
tušili, že na ni má velký vliv i stav krční páteře. 
na psychosomatické úrovni ji může výrazně 
ovlivnit naše sebeúcta či schopnost přijímat 
změny v našem životě. A tak tuto oblast pro-
zkoumáme z různých úhlů pohledu, abychom 
získali celistvý přehled o tom, jak můžeme o na-
še záda pečovat nebo pochopit širší souvislosti 
i v propojení s jógovou filosofií. určitě budete 
překvapeni, co vše se za oblastí bederní páteře 
skrývá, a třeba najdete cestu, jak s napětím v té-
to oblasti úspěšně pracovat.
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Léčebný pobyt  
v lázních 
na Slovensku
Sociální a  kulturní komise připravuje pro ob-
čany našich obcí řadu zajímavých akcí, výletů 
a  pobytů. Letos poprvé je však v  nabídce tý-
denní léčebný pobyt v  lázních na Slovensku. 
Čeká na vás nejen léčebný program a relaxace, 
ale i výlet do Maďarska a večer ve sklípku.

•	 Kdy: 9.–16. listopadu
•	 Kde: Hotel Park, Hokovce
•	 ubytování: dvoulůžkové pokoje s balkonem 

a sociálním zařízením. Za příplatek lze objed-
nat jednolůžkový pokoj či pokoj s výhledem 
do parku.

•	 Stravování: plná penze

Program:
•	 sobota – odjezd ze Psár do Dudinců/

Hokovce,
•	 neděle – ubytování, vstupní lékařská konzul-

tace, volný program, večeře,
•	 pondělí – pátek procedury dle individuální-

ho doporučení lékařem,
•	 sobota – návrat domů.

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

večeří v zámeckém sklípku za tónů harmoni-
ky,

•	 výlet do Szentendre, starobylého města 
v  Maďarsku, spojený s  návštěvou muzea 
marcipánu.

V případě zájmu lze doobjednat řadu dalších 
výletů.

Cena léčebného pobytu s plnou penzí a dopra-
vou je 7730,- Kč (v ceně není zahrnuto pojištění 
250 Kč a místní poplatek 30 Kč/osoba/den).

Svůj pobyt si můžete zarezervovat na OÚ zapla-
cením nevratné zálohy 1000 Kč.

bližší informace u Vlasty Málkové:  
malkova@psary.cz nebo tel. 602 714 101.

pOslední vOlná místa!

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Srdečně vás zveme 
na Májové slavnosti 
v sobotu 25. května 2019 
na dolnojirčanskou náves 

Čeká na vás dobrá zábava, spousty dobrého jídla a pití, stánky, dílničky  
pro děti, spousta dalších překvapení. Děti se mohou těšit na jízdárnu 
s koníkem, poníkem a oslíkem. Po celý den pouťové atrakce - kolotoče, 
střelnice, bobová dráha, houpačky, skákací hrad.  

13:00 – 13:45 Vystoupení dětí ze školky   
13:45 – 14:00     Ú-holky – taneční vystoupení žen z Úholiček 
14:00 – 14:15     Překvapení MŠ  
14:15 – 14:30     Ú-holky – taneční vystoupení žen z Úholiček 
14:30 – 15:30     Vystoupení dětí ze školy 
15:30 – 16:30     Velká nanuková show Fešáka Pína – zbrusu nová, 

moderní, vtipná, hudebně-zábavná interaktivní show. 
Nebude chybět legrace, tanec, písničky, spousta soutěží   
a samozřejmě nanuky. 

16:30 – 17:00 Diskotéka pro děti  
20:00   Zábava Na Kopečku  
 

 

    Informace:  Vlasta Málková, tel.: 602 714 101, malkova@psary.cz 
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Letní dvoudenní 
zájezd na západ  
Čech

Ing. Jitka Svobodová

Sociální a kulturní komise vás zve na speciální 
letní dvoudenní výlet za českými krásami, který 
se uskuteční ve dnech 16. a 17. července.

Z obce vyjedeme v časných ranních hodinách 
a zamíříme do hlubokého údolí nad řekou Teplá, 
kde se na vysokém ostrohu tyčí hrad Bečov, 
přestavěný na barokní zámek. nejvzácnějším 
klenotem však tentokrát nebude ani samot-
ná stavba či její vybavení, ale vzácný relikviář 
svatého Maura, ojedinělá románská památka 
s  hodnotou blížící se českým korunovačním 
klenotům. Pojeďme si poslechnout fascinující 
příběh jeho znovuobjevení.

Odpoledne navštívíme jinou řeku i hrad, ale ne 
ledajaký. bude to hrad královský, proslavený 
Karlem IV. – Loket. Hrad i s opevněným městem 
mnozí nazývali „klíčem ku Království českému“. 
Říkalo se kdysi, že kdo dobude Loket, dobu-
de celé Čechy. Otec vlasti zařadil hrad vedle 
Karlštejna k místům, která nesmějí být české ko-
runě nikdy zcizena. Kromě hradu a středověké-
ho města spatříme i nejstarší meteorit na světě.

V odpoledních hodinách se přesuneme do 
města Ostrov, kde bude pro zájemce připrave-
na napínavá prohlídka plná faktů, překvapení, 
drbů, pověstí a vtipného přednesu.

Večer se zde ubytujeme v  nedalekém hotelu, 
kde nám nachystají také večeři.

Druhý den po snídani se vydáme na zámek 
Kynžvart, do letního sídla diplomata a rakouské-
ho kancléře Metternicha. Kromě reprezentativ-
ních interiérů nahlédneme i do pracovny kanclé-
ře, do knihovny jeho syna Richarda či do jídelny 
s rodovou galerií. Okolo zámku je rozhlehlý park, 
kde si budeme moci příjemně odpočinout. 

Další zastávkou pak bude Kladská, rašeliniš-
tě s  naučnou stezkou v  historické honitbě ve 
Slavkovském lese. Cesta je nenáročná, vede 
kolem rybníka s příjemným lesním porostem.

Poté budeme pokračovat do Tepelské vrchovi-
ny, kde byl na řece Teplé v 11. století založen 
proslulý premonstrátský klášter, přestavěný 
později K. Dienzenhoferem. V  nedávné minu-
losti začala velmi rozsáhlá oprava areálu, kte-
rý býval zcela soběstačný. Část budov je dnes 
překrásně revitalizována, včetně knihovny, 
opatských místností či unikátního štolového 
systému pod klášterem. 

Odjezd z obce upřesníme v červnovém zpra-
vodaji, návrat domů druhý den ve večerních 
hodinách.

Cena zájezdu je 2000  Kč, pro trvale hlášené 
občany ze Psár a  Dolních Jirčan jen 1800  Kč. 
Přihlášky odevzdávejte do 15. 5., budou k dis-
pozici na OÚ nebo na webových stránkách 
obce. Platbu uhraďte do 10. 6. na OÚ. Zájezd 
se uskuteční při minimálním počtu 30 účast-
níků. Případné dotazy směřujte na paní Vlastu 
Málkovou – malkova@psary.cz nebo na tel. 
241 940 454.

Výlet  
do sklípku

Vlasta Málková, 
místostarostka

Součástí bohatého kalendáře akcí, připravova-
ných sociální komisí pro občany našich obcí, je 
tradiční dvoudenní zářijový výlet. I  ten letošní, 
na který si v diáři vyhraďte víkend 14.–15. září, 
zahrnuje návštěvu několika zajímavých kultur-
ních památek a večerní posezení ve sklípku.

cO nás tentOkrát čeká?

Autobusem pojedeme ze Psár/Dolních Jirčan 
na zámek Lysice. Jedná se o barokní stavbu na 
místě renesanční vodní tvrze, která vyniká bo-
hatě zařízenými interiéry a  ojedinělou zámec-
kou zahradou s promenádní kolonádou s kry-
tou pergolou.

Po prohlídce zamíříme do Rudky, kde se na-
obědváme a  odpoledne se vydáme do ne-
daleké jeskyně blanických rytířů ukryté v nitru 
kopce zvaného Milenka. Tvůrcem tohoto je-
dinečného díla byl Stanislav Rolínek, nadaný 
sochař samouk, který zde ve 30. letech minu-
lého století vytesal do pískovcových skal bájné 
blanické rytíře. Okolí jeskyně je upraveno jako 
park a postupně se stává galerií pod širým ne-
bem díky mladým sochařům, kteří zde v rámci 
mezinárodních sochařských symposií postup-
ně vytváří nové sochy. 

Po prohlídce nás autobus odveze do Hustopečí, 
kde se ubytujeme v hotelu Rustikal, a od 18 ho-
din máme rezervovaná místa v místním sklípku 

Aurora. Jedná se o  jeden z nejstarších sklepů 
v  Hustopečích, které byly v  minulosti největší 
vinařskou obcí na celé Moravě. Čeká na nás 
ochutnávka vín, bohaté občerstvení, neome-
zená konzumace sudového vína a samozřejmě 
oblíbené koláčky.

Druhý den se po snídani vydáme do Kláštera 
v  Rajhradě u  brna, který patří mezi nejstarší 
a nejznámější kláštery na Moravě. Klášter ode-
dávna sloužil jako centrum kultury a vzdělanos-
ti. navštívíme opatský chrám sv. Petra a  Pavla 
a Památník písemnictví na Moravě s historickou 
knihovnou. Po prohlídce zamíříme směrem 
k  domovu a  po cestě se již tradičně stavíme 
v motorestu Melikana. 

Předpokládaná cena zájezdu pro trvale žijící ob-
čany v naší obci je 1940 Kč, pro ostatní 2140 Kč. 
Program se ještě může změnit. Cena zahrnuje: 
dopravu, ubytování, snídani, večeři, pobyt ve 
sklípku, degustaci sudového vína, burčák, vstu-
py na zámek, do jeskyně i do kláštera.

Zájemce o  výlet prosíme o  vyplnění přihlášky, 
kterou naleznou na www.psary.cz. nevratnou 
zálohu 1000 Kč uhraďte na OÚ do konce května.
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Od pramene 
po soutok

Josef Hájek

16. března je již podle kalendáře jaro za dveřmi, 
přesto si s námi svatý Petr opět zalaškoval s poča-
sím. Vloni se první ročník pochodu „Od pramene 
po soutok“ neobešel bez ledu a sněhu, letos byla 
nadílka pro změnu v podobě drobných dešťových 
kapek. Ale nic z toho neodradilo skupinku nadšen-
ců, aby v  rámci druhého ročníku vyrazila na pěší 
výlet z Dolních Jirčan přes Psáry a Zahořany až do 
Davle. 

Startovali jsme opět v devět ráno a přibližně za dvě 
hodiny jsme dorazili na místo, kde jsme si opek-
li buřty na finském ohni (mimochodem tyto buřty 
z uzenářství Štědřík vřele doporučujeme). Dokonalý 
catering od paní Málkové potěšil jak malé, tak velké 
turisty. Závěrečné koláčky neměly chybu. Zbývající 
část cesty probíhala v dobrodružné náladě. brody 
Zahořanského potoka zdolával každý po svém. 
někdo s  nohama v  igelitových pytlích, jiní zvlád-
li přejít suchou nohou po kládách a někteří využili 
hřbety obětavých hrdinů. V  každém případě ne-
chybělo nadšení a radost z překonaných překážek 
a  všichni nakonec dorazili k  davelskému mostu 
s úsměvem na rtech.

Obdiv za ušlé kilometry si zaslouží nejmladší 
účastnice – holčičky Helcovy. Velké díky patří paní 
Málkové za výborné občerstvení, masně na Štědříku 
za věnované špekáčky, panu Adámkovi za půjčení 
autobusu na odvoz zpět, panu Hubičkovi za řidič-
ský servis a všem, kdo si to s námi užili a odnesli si 
domů další (doufám, že pozitivní) zážitek do sbírky. 

Náš první  
dětský karneval

za SDH Psáry Marcela Skřivanová

Ano, byl to první karneval po mnoha letech od 
dob kulturního domu (Michelka). nápad se zro-
dil díky nedávnému maškarnímu průvodu a na-
ší snaze uskutečnit něco podobného pro naše 
děti. 

naše hasičky ze Psár karneval nejen vymyslely, 
ale několikrát se také sešly, aby vše dobře na-
plánovaly. nakoupila se výzdoba, dárky a  vše 
potřebné. Tímto děkujeme všem za sponzorské 
příspěvky. 

Akce měla úspěch, nechyběly ani hry, kde se 
soutěžilo o ceny. Součástí byla i  tombola, kde 
děti mohly vyhrát krásné ceny. Mezitím se pouš-
těla hudba, při které si zaskotačily děti mnohdy 
i  společně s  maminkami. na závěr nás čekalo 
hodnocení a vyhlášení nejlepší masky. První až 
třetí cenou byly krásné dorty. Věřte, že to bylo 
těžké rozhodování, protože masky byly krásné 
všechny. 

Pokud nám finance dovolí, budeme rádi tuto 
akci opakovat, abychom naše děti více zapojili 
a  ony věděly, že na hraní nejsou jenom počí-
tače. Tímto děkujeme všem, hlavně našim ha-
sičkám, panu novákovi, panu Kukovi za pro-
půjčení hospody a  ostatním, kteří věnovali na 
zrealizování akce svůj volný čas. 

Výlet na zámek 
Sychrov  
a do Turnova

Jiřina Hiršlová

Toulky po Čechách a Moravě nás tentokrát do-
vedly na zámek Sychrov a do Turnova. 

Sychrov je notoricky známý svým neogotickým 
exteriérem a my při jeho návštěvě mohli obdi-
vovat i  plně zařízené interiéry, které nás pře-
kvapily útulností i bohatostí. Obsáhlá obrazová 

expozice nám trochu přiblížila důležité členy 
rodu Rohanů, kteří utvářeli zdejší dějiny, a mo-
biliář zámku nám poněkud poodhalil způsob 
života jeho majitelů.

nejenom kulturou je člověk živ, a  tak jsme po 
prohlídce zamířili do restaurace vedle zámku 
a tam jsme velmi příjemně a dobře poobědvali. 

Poté jsme vyrazili do Turnova, který je vyhlášený 
svými granátovými šperky. Měli jsme možnost 
seznámit se s  těžbou, opracováním a  brouše-
ním granátů a  vytvářením šperků z nich díky 
průvodci, který nám předvedl nová i historická 
zařízení. A samozřejmě, mnozí z nás neodolali 
pěkné prodejní expozici a  odvezli si krásnou 
památku i domů.

na zpáteční cestě jsme si pochvalovali příjem-
né zážitky a těšíme se napříště!

stalO se
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bardot nebo Gregory Peck. Prošli jsme zámek 
i park. už nepatří rodině nijevelt van Haar, pro-
voz je velmi nákladný, a proto je věnovala státu. 

Malebné městečko utrecht si zčásti uchovalo 
středověký ráz. V  ulicích se prolíná středověk 
s novodobou architekturou a soudobým život-
ním stylem místních obyvatel. Klášter s  upra-
veným rajským dvorem, domy podél kanálů, 
můstky. na březích kanálů opět chybí zábradlí! 
Obyvatelé i návštěvníci jsou zodpovědní, niko-
ho jsme z vody netahali. Impozantní věž nám na 
rozloučenou zahrála zvonkohru.

Cestou domů jsme se zastavili v  německém 
erfurtu. Obdivovali jsme krásnou radnici, 

nahlédli do několika kostelů, v  obchůdku na 
Kramářském mostě ochutnali vynikající čoko-
ládu a okusili místní polévku a pivo. S úžasem 
jsme vystoupali po schodišti Dómu Panny 
Marie.

Holandsko nás fascinuje svým přístupem k vo-
dě, způsobem, jak se místní obyvatelé dokáží 
po staletí s tímto nespoutaným živlem domlou-
vat. Systém kanálů, přečerpávání vody, obrov-
ská mořská hráz, vysoušení pozemků, města na 
pilotech. Klobouk dolů. 

Děkujeme Vlastě a  Jitce, pánům řidičům. 
Děkujeme za příjemnou společnost milým 
účastníkům zájezdu. 

Jarní Holandsko
Lenka Rostová  

a Ing. Drahomíra Kolmanová

Čas od času je fajn vyrazit do světa, a když vám 
obec nachystá výlet téměř od vašich domov-
ních dveří a zase vás tam přiveze, u nás bylo roz-
hodnuto. Zvlášť poté, co už jsme si takovou ces-
tu vyzkoušely vloni do Rakouska a na Moravu. 
Letos to opět nemělo chybu. Vlasta s Jitkou mě-
ly všechno pevně v rukách. Hotýlky nás pocviči-
ly v míře tolerance, ale zážitky všechno bohatě 
vynahradily. německé město braunschweig 
nám poodhrnulo tajemství své historie - viděli 
jsme zbytky středověkých hradeb, nádhernou 
gotickou radnici, míru, podle které měřili kupci 
plátno, tradiční hrázděné stavby. Své kouzlo na-
bízely i hospůdky a kavárničky. 

Zlatým hřebem zájezdu byla návštěva 
Keukenhofu, velkolepého parku plného kve-
toucích cibulovin. Tulipány, sasanky, ladoňky 
a  ladoníky, lilie, hvězdníky, řepčíky a všudypří-
tomná vůně hyacintů, vše v  náručí kvetoucích 
azalek, sakur a  rododendronů. nádhera květů 
nám brala dech. Zahradnické firmy z  celé ze-
mě se tu starají o své části dvaatřicetihektaro-
vého parku, otevřeného jen dva měsíce v roce. 
Předvádějí zboží, které tak zároveň nabízejí 
k  prodeji. Parkem proudily davy lidí, ale lidé 
se nestrkali a nezlobili se na sebe. Že by díky 
 magické síle květin? 

nahlédli jsme do staré rybářské vesnice 
Volendam, z našeho pohledu úhledného měs-
tečka na pobřeží Severního moře, bouřícího ve 
studeném ostrém větru. Žádné zbytečné zdr-
žování, jeli jsme dál. bylo dobré vidět skanzen 
domků a větrných mlýnů Zaanse Schans, zaujal 
nás systém fungování mlýna a krámek se staro-
žitnostmi - cenné muzeum života místních lidí. 

Další perlou na šňůře zážitků byl Amsterdam. 
Okouzlily nás malebné kanály, královský palác, 
majestátní katedrály, ulice plné světla, vzdu-
chu a prostoru, kanály bez zábradlí, málo aut. 
na přechodech nás neustále lekaly roje cyk-
listů. Díky této dopravě je město tiché a čisté. 
Fascinující byl výlet lodí po kanálech s šarmant-
ní říznou kapitánkou a  výkladem V  ČeŠTInĚ! 
někteří stihli i slavné Rijksmuzeum s impozant-
ním Rembrandtovým obrazem noční hlídka.

Jezdící vlaky, lodě a  letadla v  parku miniatur 
Madurodam fascinovaly hlavně malé návštěv-
níky. I my jsme se bavili a obdivovali dílo auto-
rů miniatur a zahradníků – pěstitelů bonsají. Ty 
 byly zmenšeninami opravdových stromořadí.

novodobě dostavěná středověká zřícenina 
Castel de Haar je velkolepý hrad středověkého 
vzhledu, ale na svou dobu super moderního vy-
bavení. byl vybudován počátkem 20. století dě-
dicem zříceniny na náklady jeho vyženěné ro-
diny, Rotchildů. Jako hosté si tu podávali  dveře 
slavní herci, přátelé vlastníků, třeba brigitte 
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Ples  
STS 
Dolní Jirčany

Ing. Jiří Tesař

V sobotu 23. února se konal již II. ples STS. 
Prostředí bylo připraveno a  hodno dobrého 
kulturního zážitku. Stoly s  bílými ubrusy, znak 
STS, historické cepy na stěně a  květinová vý-
zdoba na stolech s  občerstvením v  podobě 
výborných řízečků. V čele sálu vystavené hod-
notné a  zajímavé ceny pro půlnoční losování, 
tentokrát obohacené o  hlavní cenu v  podo-
bě divočáka, kterého věnovalo MS borovina. 
K  poslechu a  tanci nám hrál taneční orchestr 
Františka Kořínka se svými zpěváky. 

V  průběhu večera si všichni užili tanec, poho-
dovou hudbu a o půlnoční přestávce vylosová-
ní krásných cen. Tancovalo se a zpívalo do čas-
ných ranních hodin a kapela se jen těžko loučila 

s rozjásanou partou plesu. Kdo přišel, byl určitě 
spokojen, a  ten, kdo nebyl, může jen litovat. 
STS tak zahájila své akce roku 2019. Všechny 
spoluobčany a příznivce STS zveme na již páté 
srpnové Staročeské dožínkové slavnosti.

Zajišťujeme  
opravy a servis:

  BAZÉNOVÝCH ČERPADEL 
značek Astral Pool, 
Vagnerpool, BWT, Kripsol, 
Speck, Hydronaut, PSH, Espa, 
Doll, Desjoyaux, Preva, Infinity 

  DOMÁCÍHO NÁŘADÍ  
značek Makita, Dolmar, 
HiKOKI, Hitachi, Narex, Bosch, 
Spit, Paslode, Metabo, DeWalt

Volejte vedoucího servisu
Vladimír Fojtík: +420 603 166 969
Modletice 1, Říčany u Prahy
www.sopo.cz/soposervis

10 % SLEVA
S TÍMTO KUPONEM

Platnost kuponu do konce roku 2019

PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ

S E R V I S

SEZÓNA OPRAV, RENOVACÍ  
A PRACÍ KOLEM DOMU SE BLÍŽÍ!  
MÁTE VŠE PŘIPRAVENO?

Masopust
Jan Honek, 

zastupitel

Již tradičně 9. března proběhl psárský ma-
sopust. Začínali jsme na fotbalovém hřišti 
v Psárech, kde se v místní hospůdce připravily 
masky na náročný pochod obcí. V poledne do-
stal šafář od starosty obce klíč a průvod masek 
mohl začít. 

Již tradičně jsme šli do Kutné ulice, což nám 
zkomplikovala nekonečná rekonstrukce mostu 
přes místní potůček. 

Masky během průvodu navštěvují spoluobča-
ny, kteří pro ně mají přichystané občerstvení. 

u každé zastávky si šafář, medvěd a další masky 
zatancují s paní a panem domácími za přispění 
hudebního doprovodu Modré kapely. 

I tento rok se zúčastnila spousta nových masek 
a  některé byly velmi originální. Touto cestou 
bych chtěl poděkovat hlavnímu organizátorovi 
Ladislavu Zeithamlovi, který touto akcí žije již 
několik let. V neposlední řadě bych chtěl podě-
kovat i všem zúčastněným maskám a obyvate-
lům obce za krásně strávené odpoledne.
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Příměstské 
tábory
Stejně jako loni jsme i na letošní prázdniny pro 
děti od 6 do 13 let připravili dva turnusy pří-
městských táborů! V červenci čeká děti přírodo-
vědně-badatelský týden s Monikou Mazurovou 
a  Renátou Kopanicovou a  v  srpnu se mohou 
přihlásit na dobrodružný týden se skautkami 
barborou a Magdalénou z 81. dívčího sluneční-
ho oddílu ze Zbraslavi. Tábory budou mít opět 
zázemí v klubu Mozaika. na děti čekají dny pl-
né výletů, her, zkoumání, objevování a  kama-
rádů! Přihlášky on-line na www.psary.cz. Cena 
1700 Kč + strava.

1. turnus: 15.–19. 7.
badatelský týden s Renatou Kopanicovou 
a Monikou Mazurovou
2. turnus: 26.–30. 8.
Dobrodružný týden se skautkami barborou 
Kobzovou a Magdalénou Škáchovou

Prázdninová 
školka 
s Klubíčkem

Mgr. Martina Běťáková, 
místostarostka

Dětská skupina Klubíčko nabízí v červenci místa 
v prázdninové školce. Každodenní provoz od 8 
do 16 hod. je určen pro děti od 3 do 6 let, v pří-
padě potřeby bude možné umístit i starší sou-
rozence, po individuální konzultaci a vzájemné 
domluvě i  děti mladší. na děti čeká program 
plný zábavy a poznávání nových věcí, pobyt na 
čerstvém vzduchu, zajímavé výlety, nové zážit-
ky a noví kamarádi. Cena programu 1500,- Kč/
týden. Při docházce pouze na dopoledne je ce-
na 1000,- Kč/týden. Stravné ve výši 100 Kč na 
den (oběd a dopolední i odpolední svačina) se 
platí na místě dle skutečné docházky. Program 
a lektorky zajišťuje Dětská skupina Klubíčko při 
RC Domeček. Přihlašování probíhá elektronicky 
na www.rcdomecek.cz.

1. turnus 1.–4. 7. 
Výprava za vláčky s mašinkou Tomášem
v RC Domeček, kapacita 12 dětí (4 dny/1200 Kč)
výlety: vláčkem nebo do muzea vláčků

2. turnus 8.–12. 7. 
Výprava do lučního světa s Ferdou mravencem
v RC Domeček, kapacita 12 dětí
výlety: Toulcův dvůr 

3. turnus 15.–19. 7. 
Výprava do podzemí se Sněhurkou
v MŠ Štědřík, kapacita 20 dětí
výlety: Jílovská štola 

4. turnus 22.–26. 7. 
Výprava do vesmíru s Rákosníčkem 
v MŠ Štědřík, kapacita 20 dětí
výlety: hvězdárna nebo planetárium

Zápis  
do Klubíčka
Klubíčko v Dolních Jirčanech znají mnohé místní 
rodiny. Od roku 2010 branami tohoto dětského 
klubu, který nabízí péči o děti od dvou do šesti let, 
prošlo už více než 170 dětí. Projekt Dětská sku-
pina Klubíčko byl schválen v rámci dotační výzvy 
Operačního programu Zaměstnanost na obdo-
bí září 2016 – srpen 2020, takže Klubíčko bude 
fungovat i v příštím školním roce a bude nabízet 
své dotované služby rodičům, kteří hledají pro 
své děti individualizovanou výchovu a  péči ve 
skupině max. 12 dětí. Od 10. do 30. června pro-
běhne zápis na školní rok 2019/2020. Přijímány 
jsou přednostně děti s trvalým pobytem v obci 
Psáry, v  pořadí dle věku. Měsíční školkovné je 
2000,- Kč při celodenní docházce 5 dní v týdnu. 
V případě potřeby jsou nabízena i sdílená místa 
se zkrácenou docházkou. 

Další informace naleznete na www.rcdomecek.cz 
nebo napište email na betakova@rcdomecek.cz.

vzdělávání
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Dopoledne 
s Kelty

Renáta Dlouhá

Do doby železné se ve středu 13. února přenes-
li čtvrťáci z naší Základní školy Amos. Hned ráno 
se totiž vypravili do národního muzea na lekto-
rovaný program s workshopem Keltové a jejich 
svět. na výpravě do pravěku se žáci prostřed-
nictvím příběhů a  různých úkolů seznamovali 
s tím, jak se v tomto období žilo. Se současností 
mohly děti například porovnat způsob, jakým 
se Keltové oblékali, co jedli, jak bydleli, ale i jak 
pohřbívali. naše děti se vlastně na chvíli vrátily 
do počátků tkaní látek, výroby keramiky nebo 
třeba pokrokovějšího drcení obilných zrn po-
mocí žernovů na našem území.

na výstavě si pod vedením pedagogů a lektorů 
žáci mohli prohlédnout dobové předměty denní 
potřeby, ozdoby či keltská platidla, takzvané du-
hovky, tedy velmi zajímavou sbírku archeologic-
kých nálezů. Součástí výstavy jsou ale pro před-
stavu i  naaranžované keltské příbytky, hroby, 
keramické pece nebo tkalcovský stav. nejvíce 
čtvrťáky asi zaujal klíč ke keltskému obydlí, který 
překonat mnozí zkoušeli i několik minut.

Při závěrečném workshopu se děti pokusily pro-
niknout do tajů archeologické vědy. Do rukou 
totiž dostaly napodobeniny archeologických 
nálezů a měly za úkol si je nejen prohlédnout 
a osahat, ale také zkusit odhadnout, k čemu da-
ný předmět Keltům sloužil. Kromě toho pro nás 
byla připravena výtvarná aktivita inspirovaná 
keltským uměním.

Krátká výprava do pravěku stála za to a návrat do 
současnosti byl plný dojmů a nových poznatků.

Michael a Rafík 
z jirčanské  
fary hlásí  
otevřeno! 

Mgr. Jiří Kučera,  
zastupitel

Od září 2016 můžete vedle jirčanské autobuso-
vé zastávky potkat malou skupinku dětí, která 
vychází ze dveří bývalé fary (zastaralý a  zatím 
neopravený dům vedle kostela). Ale pokud 
přijmete naše pozvání a  přijdete se podívat, 
uvidíte, že uvnitř jsou útulné pokojíčky pro dvě 
skupinky dětí – šestičlennou dětskou skupinu 
Michael a čtyřčlenné mikrojesle Rafík. Tímto Vás 
tedy srdečně zveme na den otevřených dveří 
31. 5. (den před dětským dnem). Přijďte a uvi-
díte, že děti si mohou nejen hrát . A pokud se 
Vás to týká, můžete se k  nám i  přihlásit. naše 
maximální kapacita je tedy 6+4 děti a  volná 
místa bývají rychle pryč. 

A jak je to s programem? naše chůvy musí mít 
speciální výcvik, vzdělávají se v přístupu s prvky 
i  pomůckami montessori pedagogiky i  přístu-
pu začít spolu…

A ještě něco. Máme na každé místo veřejnou 
podporu, takže rodiče dostávají službu, která 
reálně stojí na jedno dítě více než 10 tisíc mě-
síčně, za 2–3 tisíce korun. V mikrojeslích je cena 
péče o dítě díky dotaci snížena na maximálně 
1000,- Kč měsíčně. 

Institut pro rodinu a  mezilidské vztahy 
a Rodinné centrum Dolní Jirčany – organizace, 
které služby péče o dítě společně poskytují, se 
hlásí k podpoře základních dovedností dětí žít 
společně s druhými, zvládat vlastní sebeobslu-
hu, stavět na tom, co dítě přirozeně dokáže. 
Jsou pro nás důležité tradice, děti podporuje-
me v rituálech a zvycích, které přinášejí ze svých 
rodin. 

u nás se malí chlapci i slečny učí respektu k so-
bě navzájem, k odlišnostem a zároveň mají mož-
nost naplno projevit svou jedinečnost. Práce 
v  takto malé skupince dává velkou možnost 
osobní podpory. Skupinku vede Mgr. Renáta 
Kučerová, předškolní pedagožka, učitelka MŠ, 
která rovněž absolvovala sebezkušenostní psy-
choterapeutický výcvik. V práci jí pomáhají chů-
vy Hanka, Anička a  Terka. Více informací Vám 
rádi poskytneme osobně. A pokud máte zájem 
k nám své dítě přihlásit, napište do 15. června 
na email michael@kucerovic.cz – do mailu na-
pište jméno dítěte, datum narození, svou před-
stavu docházky (konkrétně od kdy, kolik dní 
v  týdnu a pravděpodobný času docházky přes 
den) a připište také telefonní kontakt na sebe. 
Případně volejte na telefon 775 294 000. Děti 
přijímáme podle stanovených kritérií, která zá-
jemcům rádi zašleme. 

Krátká rekapitulace:
•	 Přihlášky emailem přijímáme do 15. června.
•	 Den otevřených dveří spolu s posezením na 

zahradě u ohníčku – pátek 31. 5. od 17.00 
do 19.30 hod. 
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Exkurze  
do psárské 
pekárny Laguna

Mgr. Lucie Štěpánková, Jana Chvapilová

V únoru jsme s dětmi v Rybičkách otevřeli kaž-
doročně zajímavé téma Povolání, práce čili za-
městnání. V rámci zpestření tématu jsme pátrali, 
kam a ke komu se jít v obci podívat a zároveň 
poznat nějaké řemeslo. Jak se později ukázalo, 

velmi dobrým nápadem byla návštěva psárské 
pekárny Laguna, kde nám vyšli vstříc. na úvod 
nás velmi mile přivítali palačinkami a kakaem. 
Děti se poté mohly podívat přímo do centra 
dění a  paní pekařky jim ukázaly, co všechno 
ke své práci potřebují, jak se zdobí koláč nebo 
perník. na závěr si všechny děti mohly nazdobit 
svůj malý perníček a odnést si ho domů.

Velice děkujeme zaměstnancům pekárny za 
poutavou exkurzi a  trpělivý přístup. nejen dě-
tem se návštěva moc líbila, všichni jsme si od-
nesli krásný zážitek a děti byly ještě navíc obo-
haceny o nevšední praktickou zkušenost.

s porozuměním i psaní o těle. největší úspěch 
ale mezi dětmi mělo centrum aktivit objevů (te-
dy prvouka a svět kolem nás). Tady se totiž děti 
postupně staly autory vlastní knihy o těle. A byla 
to pořádně veliká kniha. na jednotlivé listy děti 
vypracovaly postupně kostru, oběhovou a ner-
vovou soustavu, a  dokonce zakreslily všechny 
orgány. A jaká by to byla kniha bez obalu? Obal 
vznikal společnou prací v posledním centru ak-
tivit – v ateliéru. Vzhledem k velikosti knihy by-
chom mohli říci, že děti samy stvořily „svého“ 
člověka…

Co je však nejdůležitější, děti se při tematickém 
týdnu opět učily rozvíjet tzv. měkké doved-
nosti. učily se spolupracovat ve dvojicích, ko-
munikovat ve skupině, dojít k dohodě a snaze 
najít východisko. Děti se také vzhledem k  roz-
daným rolím, které si odhlasují na začátku, učí 

respektovat pravidla i  vedoucí/ho skupiny. 
Zároveň rozvíjejí dovednost práce s  časem 
a  schopnost nést za své činy odpovědnost. 
V rámci závěrečné zpětné vazby se učí o svých 
pocitech, výsledcích i neúspěších hovořit a na-
jít v nich něco, co je může posunout dál. 

Tematický týden 
ve 2.b

Eliška Rejnová

Tematický týden probíhá v  naší třídě jednou 
měsíčně, většinou na konci měsíce, kdy v rám-
ci tematického týdne rekapitulujeme probrané 
učivo.

Co to je tematický týden? Je to model výu-
ky, který v  sobě spojuje moderní poznatky 
pedagogické a  psychologické vědy spolu 
s  osvědčenými vzdělávacími postupy (opí-
rá se o  konstruktivismus, učení Komenského, 
Montessoriové, poznatky o  fungování mozku 
a  procesech učení obsažené v  dílech Piageta, 
Vygotského, Eriksona, Gardnera, …). Jedná se 
o výuku a přístup orientované na dítě.

Jak to vypadá v praxi? Děti se po rozlosování 
rozejdou do center aktivit, což jsou jednotlivá 
seskupení stolečků, v nichž samostatně pra-
cují. V centrech jsou připravené takové aktivi-
ty, které vedou děti k přemýšlení a praktické 
činnosti zároveň, úkoly, při kterých se děti 
učí spolupracovat, vzájemně komunikovat, 
řešit problémy apod. V podstatě to ve třídě 
vypadá tak, že v  každém centru aktivit pra-
cuje skupina dětí na jiném úkolu. To, co úko-
ly v  jednotlivých centrech spojuje, je téma 
projektu, k němuž se úkoly vztahují a kterým 
se děti ve třídě po určité období zabývají. 
Samozřejmostí je propojení tématu ve ško-
le s  reálným životem i mimo školu (exkurze, 
 výpravy, besedy, …).

Při práci v centrech aktivit tedy nastává ve třídě 
situace, v níž se paralelně vedle sebe (v tentýž 
čas) odehrávají různé činnosti. Děti zpravidla 
pracují jeden den v jednom centru.

Jeden týden v březnu jsme se zaměřili na téma 
Tělo. Jednotlivá centra se pak věnovala tělu, 
ale z  hlediska jednotlivých předmětů. V  ma-
tematice jsme se navzájem měřili a  naměře-
né míry, podle pokynů v pracovním listě, dále 
zpracovávali, odčítali, sčítali i násobili, vše peč-
livě zapisovali. V češtině jsme se věnovali čtení 

Ceny tarifů
         již od 299,- Kč

za měsíc

227 023 023     www.uvtnet.cz

nejnovější a nejmodernější teChnologie v Kraji!

Poskytujeme kvalitní, 
rychlé a neomeZenÉ 
internetové připojení.

Při přechodu od jiného 
poskytovatele dostanete 

internet po dobu 
výpovědní 

lhůty zdarma.  

Pro velké i malé firmy 
připravíme nabídku 

podle vašich potřeb.

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

Eliška Rejnová, 
třídy 2.A a 2.B

V únoru jsme zkusili, jaké to je učit se celý den 
venku. A věřte nebo ne, bylo to skvělé a vůbec 
jsme se neflákali ani nenudili. 

Hned ráno jsme každý dostali svůj Lesní deník 
a mohli jsme se vypravit do našeho lesa. V lese 
nastalo rozdělování do skupinky pomocí loso-
vání. Každá skupinka pak dostala metr a  úkol 
najít přesně metrový klacek. To nebylo jedno-
duché. Každá skupina změřila spoustu klacků, 
než našla ten pravý. Pak jsme je rozměřili na 
deseticentimetrové kousky a  hledali po lese 
„něco“, co by měřilo 10 centimetrů. nakonec 
jsme se shodli, že šišky jsou tomuto rozměru asi 
nejblíže, a začala další část matematiky, kterou 
máme fakt rádi. Počítali jsme, kolik šišek potře-
bujeme na určitý počet oken, vše zaznamená-
vali a ověřovali.

Z  matematiky jsme měli ještě další úkoly, ale 
všichni jsme se už těšili na svačinu. Připravili 
jsme ohniště, rozdělali si oheň a opekli buřtíky, 
chleby, housky, jablka,  … zkrátka kdo co měl, 
to opekl. u ohně nechyběla samozřejmě kytara 
a  chuť si zazpívat. na konci nás čekal nezbyt-
ný úklid, abychom po sobě nenechali odpadky 
a uhlíky, ale šlo nám to od ruky, protože jsme se 
už těšili na stavbu domečků pro skřítky.

u ohně nám totiž domácí skřítkové poslali do-
pis. Jak jsme si přečetli, domácí skřítkové mají 
v lese různé pocity, někdo se bojí, pro jiného je 
to dobrodružství… I mezi námi jsme našli různé 
vnímání lesa. A právě proto, aby se skřítci cítili 
v  lese lépe, běželi jsme jim postavit domečky. 
Každý z nás si pak svého skřítka nakreslil a po-
psal, jak vypadá, co má a nemá rád a co umí. 
Dost jsme se u toho nasmáli. nakonec nás če-
kalo opravdové tvoření. Každá skupinka si vy-
tvořila svého člověka, se vším, co má uvnitř…

Den v  lese uběhl hrozně rychle, ani jsme si 
 nevšimli, že se učíme. Rozhodně se ale těšíme 
na další. 

Hurá  
na zamrzlé 
rybníky

Renáta Kizurová

V době únorového tání ledu na místních ryb-
nících se ujal velmi důležitého preventivní-
ho programu v naší škole bc. Miloslav burián. 
Profesionální a  dobrovolný hasič prošel školu 
napříč všemi ročníky, aby s  dětmi přiměřeně 
jejich věku probral bezpečné chování během 
oblíbeného sportu – bruslení. 

Formou interaktivní přednášky děti sezná-
mil s  nejrůznějšími nástrahami při pohybu na 
zamrz lém rybníku. na několika videích dětem 
ukázal nebezpečné situace, do kterých se mo-
hou při bruslení v přírodě dostat, jak je možné 
takovým situacím předcházet zodpovědným 
chováním, jaké následky může porušování pra-
videl či podcenění situace mít, a jak je potřeba 
reagovat v  případě, když se do nebezpečné 
 situace děti opravdu dostanou.

Důraz při programu kladl také na pomoc ka-
maráda a  poskytnutí první pomoci, což si dě-
ti mohly pod jeho dohledem také několikrát 
 vyzkoušet.

Kromě toho měly psárské děti možnost vidět 
natočené modelové situace, na kterých hasiči 
a záchranáři trénují, což samozřejmě děti zauja-
lo a hasičská videa pozorně sledovaly.

Panu buriánovi tímto moc děkujeme za nezišt-
nou spolupráci a volný čas, který dětem věno-
val. Ačkoliv hladiny psárských a jirčanských ryb-
níků odtály velmi rychle a  v  letošním školním 
roce již nezamrznou, příští školní rok a  s  ním 
i další zima tu budou co nevidět. A s energií do 
preventivního interaktivního programu vlože-
nou děti určitě nic nezapomenou.
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Amazonie
Monika Mazúrová

Jak z nenápadného kamene vykouzlit dra-
hokam a  stát se na chvíli vládním úředníkem 
či pěstitelem olejových palem v  malé ves-
ničce v  Amazonii si mohli vyzkoušet žáci ze 
6. A v  muzeu a v Geoparku v Říčanech.

Vypravili jsme se za poznáním jednoho z  nej-
rozmanitějších koutů světa, do světa domorod-
ců peruánské Amazonie. Děti se na obrazových 
panelech dozvěděly mnoho nových poznatků 
z  míst tropických pralesů. Prohlédly si expo-
náty přivezené přesně z této oblasti, setkaly se 
s přímou účastnicí této expedice a díky ní si ta-
ké mohly vyzkoušet aktivity zaměřené na mul-
tikulturní výchovu. Staly se na chvíli vládními 
úředníky, pěstiteli olejových palem či zástupci 
dřevařské firmy a diskutovaly se zástupci z řad 
domorodců o svých podnikatelských záměrech 
v jejich malé vesničce a v přilehlém okolí. A že 
jim to šlo výborně. Argumentovaly, přesvěd-
čovaly o  výhodách i  nevýhodách svých zámě-
rů. Ochránci i domorodci měli co dělat, aby se 
podnikatelskému klání ubránili.

Děti měly možnost i srovnání života dětí v této 
oblasti se životy svými. V akváriích si směly najít 
i pralesničky, seznámit se s hlavními rozdíly me-
zi korálovkou a korálovcem, pohladit si morčát-
ka, která ale slouží v této oblasti jako potrava.

Při ZŠ v  Říčanech přímo na náměstí mají děti 
překrásně využitý školní dvůr, na kterém je vy-
budován Geopark, jehož součástí je i venkovní 
naleziště hornin, včetně venkovní perfektně vy-
bavené učebny.

Děti si prohlédly venkovní expozici, do které se 
ještě v červnu chtějí vrátit a požádat o povolení 
pracovat zde na zajímavém programu pro ško-
ly Do nitra kamene, a pak už se s geologickými 
kladívky vrhly do místního naleziště.

Z nenápadného kamínku pak po rozříznutí 
a broušení na třech bruskách doslova vykouzlily 
své polodrahokamy, achátky apod.

Odjížděli jsme nabití novou energií i  novým 
poznáním, že když je nápad a ten se zrealizuje, 
pak je z toho radost i užitek pro celou veřejnost.

V červnu bude v Říčanech burza kamenů, takže 
neváhejte a vyrazte sem se svými dětmi.

Poznáváme 
zaměstnání 
rodičů 

Renáta Kizurová

S radostí jsme přijali pozvání paní Herdové do 
České televize. na Kavčích horách byli prvňáčci 
přivítáni v kině, kde měli možnost vidět krátký 
film o České televizi. 

V kinosále jsme si mohli prohlédnout pohád-
kové kostýmy, filmové zbraně, paruky, zpravo-
dajské studio, režii, Déčko. Podívali jsme se do 
televizního zákulisí několika pořadů a jednoho 
natáčení jsme se dokonce i zúčastnili – natáčení 
pořadu Tamtam. na závěr jsme navštívili Galerii 
ČT, kde zrovna probíhala výstava StarDance.

Objevování zaměstnání rodičů pokračovalo 
v  1.A návštěvou pana Soukupa. Přinesl s  se-
bou 3D tiskárnu a děti viděly na vlastní oči, jak 
postupně vzniká a  roste výrobek na této tis-
kárně. Děti se dozvěděly plno zajímavých vě-
cí, mohly si také prohlédnout a osahat několik 
hraček a  výrobků. například kostku, která se 
rozkládá na robota, kolejnice, šroub a matičku, 
a eiffelovu věž.

Děkujeme a těšíme se na další objevování!

Do družiny 
přiletěli 
papoušci

Klára Homolová

V úterý 2. dubna za námi a  za dětmi do škol-
ní družiny přijeli chovatelé ze severních Čech 
s  papoušky různých velikostí. O  papoušcích 
jsme se dozvěděli plno zajímavých informací. 
Dětem se papoušci moc líbili a po skončení ak-
ce se děti mohly s papoušky dokonce vyfotit.
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Gastro den 
v Žabičkách

Silva Seglová

na konci března jsme ve třídě Žabiček v rámci 
tématu Cesta kolem světa poznávali různé státy 
a některé země jsme prozkoumávali důkladně-
ji. Vyvrcholením tématu byl pátek 29. března, 
den zaměřený na ochutnávání jídel z  různých 
částí světa.

Rodiče společně s  dětmi připravili báječnou 
přehlídku jídel a  pochutin. Zapojil se každý. 
Ochutnávali jsme jídla z  Číny, Ruska, Itálie 
a Ameriky. Výběr byl nepřeberný a chutě úžas-
né. Tematicky se nám den strefil i  do plánu 
školní jídelny, neboť ta připravila bulharskou 
kuchyni. Děti byly nadšené, každý měl možnost 
ochutnat od všech vzorků a pozornost jsme vě-
novali také způsobu stolování. 

Rodičům dětí tímto velmi děkujeme a vážíme si 
času, který nad přípravou strávili. 

Ukliďme svět, 
ukliďme Česko

Mgr. Lucie Štěpánková

Stejně jako v minulých letech, tak i letos se naše 
mateřská škola zapojila do mezinárodní akce 
ukliďme svět, ukliďme Česko. Jsme velmi rádi, 
že tento rok se počet pomáhajících rodičů, dě-
tí a  některých „přespolních“ několikanásobně 
zvýšil. Společně se nám podařilo uklidit areál 
mateřské školy na Štědříku a její nejbližší oko-
lí, dětské hřiště na Štědříku i s cestou do škol-
ky, areál zelené školy a cestu podél hlavní sil-
nice mezi oběma budovami. Letos se dostalo 
i  na pobytovou louku na Štědříku. Školkovou 
zahradu jsme nejen zbavili odpadků, ale díky 
dostatečnému počtu zahradního náčiní, které 
si účastníci přinesli, celou shrabali a  po zimě 
upravili. 

Po okolí se všude válelo plno odpadků a bohu-
žel nejen jich. Mezi papíry, plasty a nedopalky 
od cigaret byla i nebezpečná použitá injekční 
stříkačka. O to víc nás zamrzelo, když hned ná-
sledující den jsme našli za plotem školky odho-
zenou PeT lahev od piva.

Počasí nám vyšlo, a tak odměnou po práci by-
lo občerstvení v podobě domácího perníku od 
našich paní kuchařek, pizzy a kdo měl, opékal 
špekáčky na ohýnku. Akce se moc povedla. 
Velmi děkujeme zúčastněným rodičům a  dě-
tem za jejich čas, energii a nasazení, které úkli-
du věnovali, a děkujeme obci za svoz odpadu.

Kdo se přidá příští rok? Zvládneme spolu ukli-
dit další prostory?

Na svatého Jiří 
vylézají hadi 
a štíři

Renáta Kopanicová

Ve středu 27. března proběhla ve školní dru-
žině ZŠ Amos přednáška s mystickým názvem 
„na svatého Jiří vylézají hadi a šíři“. nejednalo 
se však o přednášku ze života světce, ale vyprá-
vělo se o hadech a štírech.

Jiří má svátek 24. dubna a  toto datum je veli-
ce často spojováno s  touto známou pranosti-
kou. Kdo z vás však ví, jak je to s hady a plazy 
všeobecně doopravdy? Vylézají opravdu až 
24. dubna? Děti se dozvěděly, že je to nesmysl. 
Hady nevyhání z úkrytu datum v kalendáři, ale 
sluneční paprsky. Pokud je hezké a teplé počasí 
například už na konci února, vylézají ven z úkry-
tů vlastně už v  zimě. Děti si vyslechly spoustu 
zajímavostí o  anatomii a  fyziologii hadího tě-
la, které nemá ve světě zvířat obdoby. Dále se 
dozvěděly, kde hady v  přírodě najdeme, jaký 
je způsob jejich života, jak rostou, zda jsou ne-
bezpeční, čím se živí nebo jak se rozmnožují. 
největší zážitkem pro děti bylo setkání s živými 
hady a ještěry. 

Představilo se celkem dvanáct hadů šesti růz-
ných druhů, různého stáří i  velikosti. Děti si je 
mohly pohladit, pochovat, dát kolem krku. Pro 
všechny zúčastněné děti bylo toto nevšední 
set kání velikým zážitkem.

na konci přednášky se děti mohly podívat na 
živého štíra, který byl uzavřený v plastové pře-
pravce z důvodu bezpečnosti. A na úplný závěr 
malé kouzlo. Když na černě zbarveného štíra 
děti posvítily baterkou s uV světlem, svítil zele-
nožlutě (fosforeskoval). Jak je to možné? To si 
povíme při některém z dalších setkání ve školní 
družině.
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10 tipů pro lepší životní prostředí
Víte, že se spousta vědců shoduje 
v názoru, že nám zbývá pouhých 
dvanáct let, abychom se pokusili 
znečišťování naší planety omezit!? 
Potom už bude pozdě.

Z tohoto důvodu jsme pro vás 
připravili 10 tipů, jak i z pohodlí 
domova napomoci životnímu pro-
středí. Samozřejmě to stojí práci, 
ale bez ní ničemu nepomůžeme! 
Věřte, že pokud se nepokusíme s 
tím udělat něco teď, bude jenom 
hůř.

1. Třídit odpad
Třídění odpadu je naprostý základ, 
přesto jej mnoho lidí nedodržuje. 
Existují dokonce tací, kteří si i z 
takového lesa dělají jedno velké 
smetiště. Opravdu to stojí tolik 
úsilí vyhodit smetí do správného 
kontejneru?

2. Omezit plasty

Plasty se v přírodě rozkládají tisíce 
let a momentálně se s nimi nic ne-
dělá. Jsou velmi těžko znovuzpra-
covatelné, přesto je třeba je sepa-
rovat od zbytku odpadu. Bohužel 
nelze nárazově přinutit obchody, 
aby omezili plasty, zvláště, když 
se produkty v plastových obalech 
stále prodávají. Vše tedy záleží na 
nás - když se pokusíme omezit 
používání mikrotenových sáčků a 
nebudeme kupovat tolik produk-
tů v plastu, obchodům to nepřijde 
výhodné.

3. Šetřit přírodní zdroje
Co nás bude stát nedopřát si pro-
jednou vanu plnou vody? Co nás 
bude stát projednou použít MHD 
nebo si vyjet na kole? Šetříme tak 
ropou, omezíme globální oteplo-
vání a ještě ke všemu taková jízda 
na kole prospěje i našemu zdraví.

4. Šetřit elektřinou
Odcházíme-li z místnosti, zhasne-
me. Nenecháváme zbytečně puš-
těnou televizi, jestliže se na ni ne-
díváme. Vypínáme počítač. Není 
to tak složité, přesto tím hodně 
pomůžeme.

5. Šetřit teplem
Větrejte pouze průvanem, tedy 
krátce a intenzivně. Nenechávej-
te zbytečně puštěné topení, když 
otevíráte okna.

6. Nevyhazovat jídlo
Nekupujte více jídla, než sníte. Víte, 
že maso skýtá mnoho příčin glo-
bálního oteplování? Na hromadné 
chovy se používá velké množství 
chemie a dobytek kromě toho 
trávením produkuje uhlovodíkové 
zbytky, které znečišťují prostředí. 
Co nás bude stát nevyhazovat zby-
tečně maso a všeobecně veškeré 
jídlo?

7. Neničit přírodu
Dávejme pozor, kam šlapeme. 
Nemusíme dupat po květinách. 
Neničme zbytečně přírodu, když 
víme že i ta zatracená nejedlá pra-
šivka může nasytit jiného živoči-
cha!

8. Nekupujme si nové věci za 
každou cenu
I to souvisí s šetřením přírodních 
materiálů. Nemusíme si přeci kaž-
dý rok kupovat nový telefon jen 
kvůli tomu, že chceme nový mo-
del, když nám ten starý stále dobře 
slouží. Nepořizujme si co měsíc 
nové oblečení, jestliže máme stále 
co nosit.

9. Oheň je dobrý sluha, ale zlý 
pán
Nepalte trávu a staré listí, ani ne-
rozdělávejte oheň tam, kde ne-
máte. Kdykoliv se vám neškodný 
plamínek může vymknout z rukou 
a výsledkem bude požár pole, lesa 
nebo vašeho vlastního domu. Dále 
nikdy nepálíme plasty a podobně.

10. Neubližovat zvířatům
Opravdu je nutné ubližovat zvířa-
tům jen z prostého rozmaru? Nikdy 
ani nesaháme na mláďata, i tím 
ubližujeme, i když třeba jen nevě-
domky. Stejně tak si nepořizujeme 
zvíře, jestliže nejsme připraveni se 
o něj starat po celou dobu jejich 
života. Útulky jsou plné nezvede-
ných vánočních dárků.

Kiki Janečková, Ondra Tománek, Jenda 
a Tomáš Sklenářovi
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Úvodník

Vtip

Haló, základno, máme spolehlivý důkaz, že na této planetě je voda!"

Milí čtenáři,
zdravíme vás s novým číslem Psi-
ny. Tentokrát jsme se zaměřili na 
ekologii, prostředí kolem nás, a jak 
ho můžeme zlepšit. Určitě ale vy-
zkoušejte i pokusy na filtraci nebo 
cukrovou duhu, které jsme si pro 
vás připravili. Dále se můžete těšit 
na deset tipů, jak sami doma mů-

Tomáš Sklenář 
obrázek Ondra Tománek

Jak se Vy konkrétně staráte o 
životní prostředí?
Občan 1: Já třídím odpad, nevyha-
zuji zbytečně odpad, balím věci do 
papírových ubrousků, pokud možno 
omezuji koupi potravin balených v 
plastu
Občan 2: Neházím odpadky na 
zem
Občan 3: ***Byl na procházce se 
psem a proto nám neodpověděl***
Občané 4 a 5: Třídíme odpadky 
Občan 6: Neházím odpadky na 
zem, třídím plasty, většinou chodím 
pěšky nebo používám MHD, nemám 
auto, mám usporné žárovky, snažím 
se kupovat věci bez plastů a nezatě-
žovat přírodu, nepotřebné věci há-
zím do kontejneru pro charitu
Občan 7: Neházím odpadky na 
zem, třídím plast, šetřím vodou 
(mám studnu).
Občan 8: Nevím.

Anketa

Dneska si spolu uděláme skvělé 
šunkovo-nivové šneky.

Ingredience:
• Listové těsto (nejlépe už rozvá-
lené, např. z LIDLu)
• Kečup
• Šunka
• Niva
Postup: 
Na vyválené listové těsto si roze-
třeme kečup, ale ne až ke krajům 
necháme si tak centimetr od okra-
je, aby nám kečup nevytekl. Poté 
naskládáme šunku a posypem 
nastrouhanou nivou. Těsto zamo-
táme do ruličky a nakrájíme na ko-
lečka. Na plech dáme pečící papír 
a na něj položíme nakrájená koleč-
ka. Plech dáme do trouby vyhřáté 
na 180 stupňů a pečeme asi 20 - 30 
minut dozlatova.

Tak doufám, že si pochutnáte a 
uvidíme se u dalšího receptu.

Tereza Meduňová

Recept

Všichni si asi název Velikonoce 
spojíte s několika zvířaty, jako jsou 
například slepice, kuřátka anebo 
zajíček. A o tom vám dnes něco 
povím.

Zajíc je jedno ze zvířat, které mů-
žete potkat v přírodě prakticky 
všude. Najdete ho na loukách, 
polích, ale i v lesích a otevřených 
krajinách. Vyskytuje se v celé Evro-
pě. Dorůstá délky 50–70 cm a do-
sahuje hmotnosti mezi 2,5–6,5 kg. 
Má krásné hnědé maskování, které 
mu umožňuje splývat s přírodou. 
Má dlouhé nohy, které mu pomá-
hají k rychlému běhu a dlouhé uši 
k dobrému sluchu. Také má dobrý 
čich. Zajíc polní je býložravý, přes 
léto požírá zejména různé byliny, 

Zajíc polní
zbytky plodin po sklizni, přes zimu 
okusuje i větve a na jaře vyhledává 
také mladé pupeny. Zajíc nechává 
po sobě stopu ve formě bobků, 
co vypadají jako kuličky. Zajíc je 
podle mě moc krásný a zdá se mi 
hezké, že se částečně stal symbo-
lem Velikonoc. Ondřej Tománek

Redakce

žete přispět k ochraně životního 
prostředí. Dnešním číslem také za-
čínáme nový seriál o výcviku psů, 
ve kterém se dozvíte, jak co nejlé-
pe učit svého mazlíčka různým tri-
kům. Zakončený bude na podzim 
soutěží Jirčanský Štěk 2019. A teď 
už se můžete pustit do čtení. 

Anna Krbcová
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Křížovka
Container
Plastic bottle
Sun
Plastic
Iceberg
Glass
Biowaste
Incinerator
Smog

Filtrace soli, písku a vody
Potřebujete: 
• filtrační papír,
• vodu, 
• písek, 
• sůl, 
• trychtýř, 
• kelímek .
Postup: 
Nejprve do vody nasypeme písek 
a sůl. Potom si uděláme filtrač-
ní aparaturu. To uděláme tak, že 
vezmeme trychtýř a filtrační papí-
rek. Filtrační papír přeložíme na-
půl, následně ještě jednou napůl, 
a pak ho vložíme do trychtýře. Pak 
do trychtýře nalijeme směs vody 
a soli. Poté ji nalijeme do (větší) 
misky, dáme ji na světlo a teplo 
(nejlépe na slunce) a necháme vy-
pařovat. Za pár hodin nebo dnů se 
nám voda vypaří a v misce zůstane 
pouze sůl. 

Ať se vám daří!
Jenda Sklenář  

Fyzikální koutek
Cukrová Duha

Víte, co je cukrová duha? Pokud 
ne, tak cukrová duha je experi-
ment na hustotu kapalin. Je na ni 
potřeba cukr (hodně cukru), voda, 
lžíce, potravinářská barviva barev 
duhy a tolik sklenic, kolik chcete 
barev. Do sklenice s vodou nasypu 
2 lžičky cukru, přidám barvivo a 
zamíchám. Vezmu si další sklenici 
a opakuji to samé, akorát s každou 
sklenicí přidám vždycky o dvě lžíce 
cukru víc. Nakonec si vezmu jednu 
větší sklenici a do ní sliji všechny 
ostatní skleničky. 

Pokud se vám pokus vydaří, vznik-
ne krásná cukrová duha!

(VAROVÁNÍ: zanechává binec).

Ondra Tománek

Františka Běťáková
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Psí škola - základy

přesný bod, kdy si pes sedne – pozor, 
u každého čtyřnožce se toto místo 
může nacházet trochu jinde!

Stejně jako u jiných povelů projíž-
dějte stále dokola, dokud se povel 
pejsek nenaučí. Může se stát, že 
jednou poslechne a druhého dne 
opět nebude vědět, ale nikdy se za 
podobnou situaci na psa nezlobte. 
Jednoduše s ním opakujte předcho-
zí krok. Říká se, že pes si po stém vy-
konání povelu cvik zapamatuje.

2. Přivolání
Existuje spousta návodů, jak naučit 
psa přiběhnout na zavolání - tohle 
je vskutku jeden z nejužitečnějších.

Rozdovádějte psa odměnou, pískej-
te hračkou, povykujte, nechte ho 
se točit dokolečka za mlskou. Až si 
budete jisti, že jeho pozornost je jen 
a jen ve vašich rukou, dejte povel: 
„Ke mně!“ a chtějte po psovi, aby se 
před vámi posadil. Při učení tohoto 
povelu je nejlepší, když už má pes 
alespoň nějaké zkušenosti s cvikem 
sedni. Později se třeba vzdalte a ča-
sem přecházejte na náhlé a nečeka-
né použití povelu, bez rozdovádění.

A proč vůbec tolik složitostí s pou-
hým přivoláním? Pes si zafixuje, že 
když si na pokyn ke mně sedne před 
páníčka (paničku), dostane to, po 
čem v daný okamžik nejvíce touží.

3. Lehni!
Když pes umí sednout si na povel, 

Odměny
Co se odměn týče, bez nich se bohu-
žel u pejsků neobejdete. Sice vás váš 
miláček může milovat jakkoliv, ale 
pokud zrovna v ruce nemáte takové-
ho buřta, s jeho snahou nepočítejte.

Jako odměny poslouží cokoliv, co 
má pejsek rád. Může to být šunka, 
kousky buřta nebo pamlsky ze zve-
rimexu – nejlepší je používat více 
malých kousků. Jako odměna vám 
poslouží i taková hračka, na tu se 
pes dobře navnadí a snadno docílíte 
jeho zanícení do tréninku. Za splně-
ný povel mu ji dejte, klidně ho hoňte, 
aportujte nebo se s ním přetahujte – 
zkrátka jej nechte, aby si tentokrát 
zvolil hru on.

Pro pejska je velice zásadní také 
chvála. Radujte se a chvalte každičký 
sebemenší pokrok. Nezapomínejte, 
že jde jenom o hru, která by měla 
bavit vás i vašeho mazlíčka. Nikdy 
proto nepřetahujte trénink, pokud 
váš pes nespolupracuje a dává vám 
jasně najevo, že poslouchat nechce. 
Vždy myslete na pozitivní motivaci; 
netrestejte svého čtyřnožce za ne-
splněný povel a cvičení rozdělujte 
spíše do kratších úseků klidně i ně-
kolikrát za den. Končit by mělo ještě 
dříve, než se objeví první příznaky 
nudy. V takovém případě je pak tře-
ba bezprostřední ukončení tréninku.

1. Sedni!
Upoutejte psovu pozornost, klidně 
ho trochu rozdovádějte. Dobrůtku - 
zde nejlépe poslouží pamlsek – mu 
přidržte před čenichem a pomalu 
s ní posouvejte směrem vzhůru za 
psovu hlavu, tak aby se pes musel 
zaklonit za ní a pohyb ho následně 
donutil k sednutí. Je potřeba najít 

zkuste zvýšit úroveň. Chtějte po 
něm, aby se nejprve posadil. Poté za-
velte: „Lehni!“ Přidržte mu před čeni-
chem laskominu a položte ji na zem, 
mezi psí tlapky. Pejsek by se za ní 
měl sklonit. Postupně ji přemisťujte 
dál od psa, dokud si úplně nelehne. 
Nesmí ji dostat dříve, než se ocitne v 
požadované poloze!

4. Dej pac!
Ukažte sedícímu psovi odměnu, 
schovanou v dlani. Povzbuzujte ho. 
Bude se k ní snažit dostat mordou, 
po nějaké době zkusí použít tlapku. 
Ihned odměňte. Časem přejděte k 
prázdné sevřené ruce, chvalte ve 
chvíli, kdy se tlapkou dotkne. Později 
pouze natáhněte ruku, a když vám 

do ní pes tlapu vloží, chvíli ji podržte.

Tip: U povelů je také všeobecně dob-
ré si určit nějaké gesto. I když se nám 
to může zdát zvláštní, psům nejvíce 
pomáhá mimika a neverbální komu-
nikace. Příkaz si snáze zapamatují, 
když budou mít určité slovo spjaté 
s určitým gestem ruky. Například u 
pokynu sedni můžeš pokaždé zdvih-
nout ukazováček, u lehni ukaž na 
podlahu. Přivolání označ třeba po-
plácáním po hýždi.

Kristýna Janečková

V návaznosti na soutěž psích triků, na niž se můžete těšit na podzim tohoto roku, jsem se rozhodla pro vás sesta-
vit v tomto a následujících dvou číslech různé psí povely a triky, které můžete jak využít v běžném životě, tak se 
vám budou hodit i na již zmiňovanou soutěž. Na zahájení psí školičky není pozdě nikdy, a to platí jak u lidí, tak u psů. 
Neexistuje pes, pro kterého by bylo nevhodné učit se novým povelům. Ať už máte doma psího veterána, sebevětšího 
lenocha nebo rozverné hravé štěně, toto pravidlo platí pro všechny. Důležitá je však motivace, kterou je potřeba určit 
přímo na míru vašemu psovi. Jen vy víte, co na vašeho chlupatého miláčka platí nejlépe.

A proč vůbec se snažit? Především jde o hru, která posiluje vztah mezi vámi a vaším čtyřnohým kamarádem. A kromě 
toho nikdy nevíte, kdy se vám v běžném životě bude hodit třeba takové přivolání.
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Jiří Michna DiS,  
zástupce vedoucího Městské policie Jesenice

pOlIcIe

21. ledna 
v dopoledních hodinách pře-
vzala hlídka městské policie 
v  ulici na návsi nalezeného 
psa. Strážníci umístili psa do 
pohotovostního kotce a  vyro-
zuměli příslušný odbor obce.

29. ledna 
vyjížděla v  odpoledních hodi-
nách hlídka městské policie do 
ulice na Kopečku ke zmatené 
ženě, která byla pod vlivem 
alkoholu. Přivolaní strážníci na 
místě zjistili, že žena nebyla zra-
něná a  neměla u  sebe žádné 
osobní doklady. nebyla schop-
na hlídce sdělit místo svého 
bydliště a  odborné lékařské 
ošetření odmítla. Strážníkům 
se šetřením podařilo zjistit kon-
takt na jejího druha, který uve-
dl, že oba bydlí nedaleko místa 
nálezu jeho družky. Strážníci 
poté doprovodili ženu na adre-
su místa bydliště, kde si ji muž 
převzal.  

7. únOra 
v odpoledních hodinách ře-
šila hlídka přestupek stání 
osobního motorového vozidla 
v prostoru manipulační zastáv-
ky autobusu linky 334 v  ulici 
Jílovská, kde je navíc tento 

úsek pozemní komunikace do-
plněn DZ b28 (zákaz zastavení). 
Strážníci na místě nezjistili řidi-
če, který zde vozidlo zaparko-
val, proto za stěrač čelního skla 
umístili upozornění pro nepří-
tomnou osobu podezřelou ze 
spáchání přestupku a  událost 
zdokumentovali.

14. únOra 
v dopoledních hodinách pře-
vzala hlídka městské policie 
v  ulici na Vysoké nalezeného 
psa. Strážníci jej umístili do po-
hotovostního kotce a  vyrozu-
měli příslušný odbor obce. Po 
identifikaci zvířete byl kontak-
tován majitel, který si jej násle-
dující den převzal.

15. únOra 
v ranních hodinách vyjížděla 
hlídka městské policie do ulice 
Cihlářská, kde došlo ke zne-
čištění pozemní komunikace 
v blízkosti stavby nové základ-
ní školy. Po příjezdu na místo 
strážníci hovořili se stavbyve-
doucím, který po výzvě strážní-
ků ihned zajistil úklid komuni-
kace.

21. únOra 
v nočních hodinách vyjížděla 

hlídka městské policie do ulice 
Akátová z  důvodu zde stojící-
ho vozidla tovární značky Ford 
v  rozporu s  právními předpisy. 
Řidič zaparkoval tak nezodpo-
vědně, že zadní část vozu zasa-
hovala do komunikace a projíž-
dějící vozidla se musela vyhýbat 
této překážce, aby nedošlo 
k  dopravní nehodě. Přivolaní 
strážníci na místě nezjistili řidi-
če, který zde vozidlo zaparko-
val, proto za stěrač čelního skla 
umístili upozornění pro nepří-
tomnou osobu podezřelou ze 
spáchání přestupku a  událost 
zdokumentovali. Věc bude dále 
dořešena dle zákona.

Strážníci městské policie dále 
prováděli kontrolu dodržová-
ní nejvyšší dovolené rychlosti 
v obci a v nepravidelných inter-
valech měřili rychlost projíždě-
jících vozidel na schválených 
úsecích pozemních komunika-
cí v katastru obce Psáry, Dolní 
Jirčany. neukáznění řidiči byli 
poté řešeni správním trestem 
stanoveným zákonem.

Ve výše uvedeném období 
strážníci řešili 10 přestupků na 
úseku dopravy a veřejného po-
řádku. 

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

Aby naše 
zahrádky byly 
jako z pohádky

Ing. Drahomíra Kolmanová, 
zahradní architektka

Jaro je tady! bzukot včel v prvních kvetoucích 
stromech, fialky, modřence, tulipány,  … Půda 
je sice ještě studená, ale letní teploty několika 
posledních dnů už udělaly své. Je čas rozvézt 
vyzrálý kompost, přeházet ten nedozrálý a na-
chystat záhony.

Do přehazovaného kompostu přidáme hnůj, 
máme-li od loňska, nebo obstaráme nový, aby 
už doma zrál. Do zahrady používáme hnůj ule-
želý, tzv. „ve staré síle“.

Do přehazovaného kompostu můžeme ještě 
přidat hnijící jablka, kávovou sedlinu i  popel 
ze dřeva. Po „zmrzlíkách“ (po Pankráci, Serváci 
a Bonifáci, tedy po 14. květnu) do něj můžeme 
vysadit dýně, vodní melouny, okurky, celer,  ... 
Třeba i rajčata, ale ta, kvůli plísni, je dobré pře-
krýt fólií nebo dát v nádobách pod střechu.

Díky rozvezenému kompostu máme připrave-
né záhony na výsev zeleniny. Pokud jahody ne-
přežily loňské sucho, je na čase vysadit nové.

V zahrádce se zelenají první plevele – modře 
kvetoucí rozrazil rezekvítek, kopřiva dvoudomá, 
smetanka lékařská (pampeliška), bíle kvetoucí 

ptačinec žabinec... Poslední tři jsou výborní po-
mocníci pro zdraví. Spařená kopřiva do polé-
vek, čajů, nádivky, sekané, špenátu a dalších ze-
leninových jídel. Mladé listy smetanky do salátů 
nebo jen tak na snědení, a totéž mladý ptačinec. 
Je šťavnatý a velmi dobrý. Smetanku i ptačinec 
můžeme přidávat do smoothie, mixovaného 
nápoje ze syrových bylinek. V době jarní únavy 
nás tyto zelené nenechavky pomůžou postavit 
na nohy. Krásné jaro! 
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Mladí hasiči 
Psáry

Jan Honek,  
velitel SDH Psáry a zastupitel

SDH Psáry dále pokračují ve svém tažení za 
dobrými výsledky, jak v celoroční hře Plamen, 
tak i v soutěžích odborné dovednosti i v požár-
ních útocích.

Tým mladých hasičů nám trochu zestárnul, a tak 
se nám povedlo vytvořit i tým dorostenců (na-
mixovaný z celého 12. okrsku). Ti už velmi dob-
ře vědí, co chtějí, a  jejich tréninky jsou radostí 
k pohledání. Takže se teď můžeme, a to velmi 
hrdě, pochlubit již čtyřmi věkovými kategorie-
mi. Jedna z  nich je i  kategorie přípravky, což 
jsou děti od čtyř do šesti let.

Intenzivními sportovními a  odbornými tréninky 
a praktickými ukázkami jednotlivých částí soutěží 
v rámci SH ČMS (požární útoky, Plamen, hasičská 
znalost) připravujeme budoucí velké bojovníky. 
Jejich nadšení pod vedením vedoucích z  řad 
dobrovolných hasičů je vidět při každém trénin-
ku. Mladší i starší mladé hasiče se snažíme do-
vést k lepším, jistějším a stabilnějším  výkonům.

Celou zimu jsme se již tradičně připravovali 
v tělocvičně Laguna Psáry, kde si děti zlepšova-
ly svoji kondičku, bez které to u hasičů opravdu 
nejde. V  hasičské zbrojnici se děti zdokonalo-
valy ve vázání uzlů, což zúročily na již tradiční 
okresní uzlovačce ve Středoklukách. V této sou-
těži děti prokázaly týmového ducha a jsme vel-
mi rádi i za jejich individuální výkony v soutěži 
jednotlivců.

Jaro začalo a  tréninky jsme přesunuli na hřiště 
Rapidu Psáry, který nám opět vyšel vstříc a pro-
půjčil nám ho na každé pondělí od 17  hodin. 
Připravujeme se na jarní kolo hry Plamen, které 
se již tradičně zúčastňujeme ve třech katego riích.

novinkou pro nás je soutěž dorostu, na kterou 
se těší naši adolescenti i my. uvidíme 11. květ-
na na okresní soutěži v  Zahořanech. už po 
druhé se zúčastníme celé DHL ligy v požárním 
útoku, která vyvrcholí poslední zastávkou u nás 
v Psárech 8. 9. 2019. Tímto vám dáváme dobrý 
tip na příjemně strávený sobotní den. 

Kdo z  dětí by měl zájem, rádi ho uvítáme 
v  našich řadách mladých hasičů. Kontakt: Jan 
Honek, tel. 603 182 279.

Plameni zdar

tIpy

pOzvánka na dětský den 
v psárech

který se bude konat v  sobotu 1. června od 
14 hodin na hřišti v psárech.

Děti se mohou těšit na zajímavé soutěže a tom-
bolu. Občerstvení zajištěno. Přijďte si s  dětmi 
zadovádět a užít si příjemný den.

Pořádá SDH Psáry, SK Rapid Psáry za podpory 
OÚ Psáry.

pOzvánka 
dOlnOjIrčanských hasIček

1. 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

Dále se můžete těšit na: 
buřtíky, zábavu a odměny

Těšíme se na 
vás – sportovci 

SK Čechoslovan 
Dolní Jirčany

autodoprava novák
Odvoz odpadních 

vod
tel. 602 504 174
přijmeme řidiče 

skupiny c
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Tréninkový sporTovní kemp
sk Čechoslovan Dolní JirČany
ve Dnech 26. 8.  – 30. 8. 2019
Kemp je otevřen denně od 8:00 do 17:00 hod.  
pro holky a kluky narozené v letech 2007 - 2015.
Minimální počet dětí je 12.

cena za kemp 2 790,- kč/týden, 750,-/den

konTakT a pŘihlÁŠky: 

Účast je nutné závazně potvrdit nejpozději do 30. 5. 2019 na:

tel.: +420 602 268 248, nebo na e-mail: info@skcechoslovan.cz

Přihláška na www.skcechoslovan.cz/prihlaska

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

Trenérský tým:
eva a Jarda suchoparovi 
- ze soukromého rehabilitačního zařízení JES-fyzioterapie
vladimír valouch 
- kondiční trenér a mistr světa ve sportovním aerobiku
romana hájková 
- trenérka z pohybové akademie

co nás čeká:
• Předsezónní příprava kondice, obratnosti, vytrvalosti formou zábavy
• Rozvoj všestranných pohybových dovedností
• Procházky, odpočinek, společenské hry a doplňkové sporty
• Jídlo a pitný režim zajištěn po celou dobu kempu
• 2x za týden koupání a plavání v bazénu
• Náhradní program v případě nepřízně počasí v hale Olten
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Zimní sezóna 
mladší přípravky 
se vydařila

Petr Kašpar,  
vedoucí týmu

Zimní sezóna mladší přípravky SK Čechoslovan 
Dolní Jirčany byla velmi úspěšná. Kluci si za-
hráli na mnoha různých turnajích, na kterých se 
umisťovali na předních příčkách. Především ve 
Zbuzanech na umělce se jim dařilo i proti tak 
zvučným klubům jako je SK Slavia Praha nebo 
Vyšehrad. Sezónu pak ukončil ročník 2011 ve 
vedlejší Jesenici, kde získal zlatou medaili hned 
dvakrát po sobě. Klukům patří velké poděko-
vání. 

Teď už se svěřenci Amira Souse věnují přípravě 
na jarní sezónu, ve které je čeká Okresní přebor 
a  Turnaj o  pohár fotbalových trenérů. Kluci se 
již těší na sbírání nových fotbalových zkušeností 
a zážitků. budeme jim fandit, aby jim vše vyšlo 
dle jejich představ.

údaje převzaté z  webových stránek FAČR 
k 20. 4. 2019 (bez záruky)

a1a – Okresní přebOr
Rk. Tým Záp. + 0 – Skóre Body

1. Čisovice 16 11 1 4 51:24 34
2. Jinočany 17 9 5 3 46:23 32
3. Dobříč 16 9 3 4 42:35 30
4. Dobrovíz 16 9 1 6 42:33 28
5. Hostivice 17 7 4 6 40:30 25
6. Krňany 17 6 3 8 41:44 21
7. Dobřichovice 17 7 0 10 32:35 21
8. Měchenice 17 6 3 8 34:43 21
9. Zlatníky 16 5 5 6 36:45 20

10. Tuchoměřice 17 5 4 8 32:33 19
11. Štěchovice b 16 4 5 7 27:36 17
12. D. břežany 17 4 5 8 28:66 17

13. Psáry 17 3 7 7 38:42 16

Poslední zápas:
 Zlatníky – Psáry 1:1 (1:0)

a3a – Iv. třída – skupIna a
Rk. Tým Záp. + 0 – Skóre Body

1. Zlatníky b 14 9 2 3 36:17 29
2. Čisovice b 14 8 2 4 55:35 26
3. Zvole b 14 8 2 4 45:28 26
4. Libeř b 14 8 2 4 44:31 26
5. D. Jirčany 13 8 2 3 27:22 26
6. bojanovice 14 5 6 3 31:25 21
7. Mníšek b 14 4 5 5 26:28 17
8. Psáry B 14 4 4 6 42:48 16
9. Libeň 14 4 2 8 30:40 14

10. Slapy 14 3 4 7 28:39 13
11. Klínec 13 3 2 8 19:45 11
12. D. břežany b 14 1 3 10 20:45 6

Poslední zápasy:
   Psáry B - Bojanovice 3:3 (0:1) 

D. Jirčany - Zvole B 3:4 (1:3)

fOtbalOvé tabulky spOrt
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Floorball 
Academy  
chystá jaro 
a léto plné 
zábavy

Vít Voltr

Mladí florbalisté z kroužků Floorball Academy 
mají za sebou čtvrtý turnaj v  letošním škol-
ním roce. na Yonex Academy Tour v Říčanech 
v  sobotu 13. dubna soupeřili kluci a  holky ze 
Psár s florbalisty z Jílového u Prahy, Kamenice, 
Sulice a Prahy. Všechny týmy se představily ve 
zbrusu nových dresech. Hráči během zápasů 
podali výborné výkony a celý den plný sportu 
si společně skvěle užili. 

na dalším zlepšování budeme pracovat i v květ-
nu každou středu a pátek na pravidelných tré-
nincích v tělocvičně areálu Laguna. Připravovat 
se budeme na závěrečný turnaj školního ro-
ku, který proběhne v  sobotu 25. května opět 
v Říčanech. 

na neděli 9. června potom chystáme úplnou 

novinku. V  Jílovém u  Prahy připravujeme pro 
širokou veřejnost první Floorball Academy 
Roadshow. Zahájí ji dopolední turnaj pod 
otevřeným nebem pro děti z  našich kroužků. 
Odpoledne na něj naváže turnaj pro rodiče, 
kamarády a další účastníky Roadshow. Chybět 
nebudou ani VIP hosté z řad superligových flor-
balistů.

A nudit se s  námi vaše ratolesti nebudou ani 
o prázdninách. Pro děti nejen z našich kroužků 
chystáme týdenní příměstské kempy plné flor-
balu a dalších sportů. Proběhnou ve dvou tur-
nusech ve třetím a čtvrtém prázdninovém týd-
nu. V hale na Fialce v Říčanech se jich mohou 
zúčastnit zkušení florbalisté i  úplní nováčci ve 
věku od 6 do 15 let. naši trenéři si je první den 
kempu rozdělí do skupinek podle věku i výkon-
nosti tak, aby si každý zatrénoval co nejlépe. 

Přihlášku najdete na webu www. 
floorballacademy.cz. Zbývají nám poslední vol-
ná místa, tak neváhejte.

ceny inzerce v časopisu psárský zpravOdaj

formát
šířka 
[mm]

výška 
[mm]

cena 
[kč]

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

156 52 500,-

1/8 strany 75 52 450,-
2. obálková strana 5000,-
4. obálková strana 6000,-
slevy: 2 opakování – 5 %, 3–5 opakování – 10 %, 
6 opakování – 15 %
ceny jsou jednotné pro černobílou i barevnou 
inzerci a jsou konečné, nejsme plátci DPH
psárský zpravodaj je periodický tisk územního 
samosprávného celku obec Psáry, Pražská 137, Psáry, 
IČ 00241580. Vychází 6× ročně. Redakce si vyhrazuje 
právo zaslané příspěvky redakčně upravovat a krátit
kontaktní e-mail:  psarskyzpravodaj@ psary.cz. 
Web: psary.cz/psarsky-zpravodaj
redakční rada: Ing. Jitka Svobodová, Jiří Římovský, 
MuDr. Jaroslav Sokol. Za obec Psáry: Vlasta Málková
vedoucí redaktorka a příjem inzerce: Ing. Lucie 
Libovická, tel. 603 477 211, e-mail: inzerce@psary.cz
distribuce: zdarma do všech poštovních 
schránek občanů a firem v Psárech a D. Jirčanech
náklad: 1900 výtisků registrace: MK ČR e 15258 
vydání: DUBEN 2019, vyšlo 3. 5. 2019
Grafická úprava: Ing. Vít Libovický tisk: Tiskárna irbis



www.stopka.czwww.stopka.cz

DOKONALÉ  ŠATNY

www.stopka.cz
Showroom Praha
Klimentská 46, Praha 1

NOVÁ KOLEKCE


