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Kalendář akcí
setříděno podle data konání

27. 6., 9.00, 15.00

Psárský hasičský čtyřlístek a dětský den
hřiště Psáry

45
24. 7., 28. 8., 21.00

Letní kino

Důležitá telefonní
čísla a informace

Obsah

poruchy vodovodu a kanalizace
Technické služby Dolnobřežansko s. r. o.
605 255 145, 731 410 418 dispečink
734 485 495 zákaznické centrum
725 334 384 p
 oruchy a havárie
NONSTOP dispečink
formulář pro hlášení závad:
psary.cz/hlaseni-zavad-odpady

4 Celoroční soutěž
5 Rada a zastupitelstvo
Informace z obce
10 Zpráva starosty
14 Rekonstrukce ulic Pražská/Psárská
18 Co se v obci udělalo 4–5/2020
18 V neděli se neseká

náves v D. Jirčanech
za obchodem

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

19 Pomozte nám uklidit lesík Na Vysoké

24

pohotovostní a poruchová služba plynu
1239 Pražská plynárenská – nepřetržitě

20 Voda a kanalizace

Městská policie Jesenice
775 775 978 nepřetržitá služba

Sociální a kulturní komise

31. 7.

Uzávěrka fotosoutěže

19

tíseň, hrozící nebezpečí – Hasiči Dolní Jirčany
731 104 110, 604 796 128

D. Jirčany za obchodem

Pečovatelská služba Laguna Psáry
731 615 686 Gabriela Křížová

31

241 940 454 (v pracovní době)

v lesíku Na Vysoké

Pozor změna – úřední hodiny červenec a srpen:
pondělí–čtvrtek
8–16 hod.
pátek
8–13 hod.

19

24 Letní kino
24 Mražené vitaminy pro seniory
25 Pohádkový les
26 U3V již má nové téma
26 Blahopřejeme našim seniorům
27 Léto plné soutěží
28 Kam na výlet
29 „Třináctka“ nám zvirtuálněla

Obecní úřad – úřední hodiny

29. 8., 10.00

Úklid lesíka
Na Vysoké

22 Revize katastru nemovitostí

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

22. 8., 13.00

Dolnojirčanské
dožínkové slavnosti

19 Fotosoutěž – poslední šance

31 Dolnojirčanské dožínkové slavnosti
Vzdělávání
32 Neformálko
34 Prázdninové programy pro děti
35 Zápisy do dětských skupin a mikrojeslí

Obec Psáry Vás srdečně zve na

2020
5.vodsobotu
9.,5. září
13.00
13.00 do 18.30 hod.
Kdy:

Pohádkový les
(poslední start v 17 hod.)

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

pohádková louka u mostku
Startovné:
50,- Kč

25

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

Tradice se musí dodržovat, ať je doba jakákoliv :-) Pohádkový les se již stal jednou z těch tradic, které
neodmyslitelně patří k začátku podzimu v Psárech a Dolních Jirčanech. Nejinak tomu bude i letos, proto
si Vás dovolujeme pozvat na již 9. ročník této dětmi i dospělými oblíbené akce, která se letos ponese v
duchu „retro“.

16. 9., 18.00

Zasedání
Zastupitelstva

Co Vás čeká a nemine?
Společně se svými dětmi se Vy, dospělí, vrátíte do doby, kdy jste Vy sami byli malí, do doby Vašich princů a
princezen, do doby, kdy jste žili ve světě pohádek, dětských filmů a seriálů a fandili hrdinům dobra proti
nástrahám zla :-)

Obecní úřad

Na Pohádkové trase pro mladší děti (do cca 5 – 7 let) se tak setkáte např. s Rumcajsem, kterému pomůžete s
jeho pověstnou dobrou muškou; opička Žofka Vás provede svou zoologickou zahradou a kdo ví, zda se letos
podaří Dařbujánovi vyléčit Pandrholu…
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Na Pohádkové trase pro starší (od 8 do cca 12 let) si v říši řeckých bohů ve společnosti statečného Persea
vyzkoušíte, co znamená smrtící pohled Medusy; Krotitelům duchů pomůžete zbavit svět nadpřirozených
bytostí; s E.T. mimozemšťanem podniknete cestu po planetách a třeba Vás Létající Čestmír naučí létat…
Z důvodu hladkého průběhu celé pohádkové cesty Vás žádáme o včasnou registraci Vašich dětí (počet,
výběr trasy a nejvhodnější čas pro Váš start) na stránkách www.psary.cz, www.zsamos.cz a
www.msstedrik.cz.

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

36 Michael a Rafík

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

42 Městská Policie Jesenice

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

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

37 Malá technická univerzita v Žabičkách
38 Naše čtyři distanční měsíce
40 Boloňské špagety,
vítěz školního jídelníčku
			
43 Petra našla kamarádku
44	SDH Psáry
45 Psárský hasičský čtyřlístek a Dětský den
46 Floorball + GYM + TRIP Academy


Slovo na úvod
Mgr. Milan Vácha
starosta obce
Vážení obyvatelé, milí sousedé,
pomalu, ale jistě se začíná život vracet zpět
do relativně normálních kolejí tak, jak jsme je
znali před vypuknutím epidemie koronaviru.
I pro mne na radnici začíná přibývat množství
běžné agendy. V předchozích číslech jsem se
s vámi dělil o své radosti. Dnes si možná trochu postesknu nad dvěma věcmi, které mne
nejvíce trápí. Začala námi velmi očekávaná
rekonstrukce hlavní komunikace v naší obci,
ulice Pražská, v úseku od úřadu až na náves
do Psár. Mám velikou radost, že se podařilo Středočeský kraj přesvědčit, aby tuto akci
realizoval a do naší obce investoval bezmála
70 mil. Kč. My zaplatíme svých 30 mil. Kč a pomůžeme si vyřešit hned několik problémů: připojení vodovodu na nový zdroj Želivka a zvýšení kapacity páteřní stoky v tělese krajské
silnice, osvětlení kruhového objezdu a přechodů; v neposlední řadě je i naší investicí
oprava prostoru před obecním úřadem, který
je ve vlastnictví státu, po letech se podařilo
náš záměr se státem „zpapírovat“. Nechci, aby
to vypadalo jako nevděk, ale velkou starost
nám dělá, jak jsou dopravní stavby v našem
regionu koordinovány. Několik blízkých uzavírek v jednom čase dělá z našich obcí parkoviště a dopady na individuální i hromadnou dopravu jsou fatální. Myslím, že tady by se dalo
plánovat lépe a citlivěji, a ani si nechci připouštět, že by tento stav měl souviset s blížícími se
krajskými volbami a s heslem mnoha politiků,
že před volbami se musí vyhnat všechny bagry ven, aby voliči viděli, jak je o ně postaráno.
Prostě ten stres našich lidí kazí radost z něčeho, co člověk chystal tolik let.
Druhá věc, která mne trápí, je statní podpora
v době koronaviru, kterou nesou do značné
míry na svých bedrech obce. Nechci tu příliš
rozebírat, proč si myslím, že by se měly peníze 
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 obcím spíše zachovat jako rovnoměrná podpora místních ekonomik po celé ČR. Pokud se dá
živnostníkům 18 mld., ale zároveň se 12 mld. Kč
vezme obcím, tak to jsou právě peníze, za které
již obce nenakoupí u svých živnostníků. Vláda
se snaží obce uklidnit tím, že jim poskytne navýšení ve formě dotací. Rozumím, že politici chtějí
raději poskytovat dotace, neboť mohou rozhodovat, kam a komu peníze půjdou, mohou pak
jezdit po celé republice a vyprávět všem, co jim
oni kde postavili. Je to administrativně náročné,
drahé a mnohdy se realizují akce, které nemají
náležitou naléhavost, ale dělají se jen proto, že
je na ně poskytnuta dotace. Myslím, že již přišla
doba, kdy by měl jít stranou politický marketing, a naopak začít šetrně a uvážlivě investovat.
Jenom pro představu – v našem rozpočtu je za

poslední měsíc propad 37 % a pokud vláda nepřijde s dalšími opatřeními, tak zatím do konce
roku odhadujeme propad 13 mil. Kč. Budeme
tedy bedlivě sledovat budoucí vývoj a se zahájením některých akcí ještě raději posečkáme.
Není to situace, ze které bychom měli panikařit,
jen jsem chtěl, abyste to věděli.
Váš starosta Milan Vácha
(Pozn. Po uzávěrce tohoto čísla zpravodaje vláda ustoupila tlaku měst, obcí i odborné veřejnosti a přislíbila kompenzaci obcím prostřednictvím přímé platby na občana. Odhadovaný
výpadek pro obec Psáry by v takovém případě
na rok 2020 mohl činit cca 9 mil. Kč, nikoliv výše
uvedených 13 mil.)

Celoroční soutěž –
Poznávejte místa v našich obcích
Poznávejte místa v našich obcích je letošní soutěž, kdy na každé titulní straně vydání Psárského
zpravodaje vám přinášíme fotku méně známého zákoutí v našich obcích. Z těch, kdo místo
poznají a pošlou nám do redakce správnou odpověď, vylosujeme vždy jednoho výherce, který obdrží dvě vstupenky na nejbližší divadelní
představení.

Za foto na titulní straně děkujeme místní fotografce Monice Mraček:
• m.facebook.com/bymonimracek
Své tipy na to, kde se nachází místo na dubnové titulní straně, zasílejte do 31. července.
Vaše tipy  e-mail: trinactka@psary.cz

Na titulní straně dubnového Psárského zpravodaje byla zachycena nádržka na návsi v Psárech
ze strany, kde se kříží
ulice U Nádržky a Nad
Nádržkou. Nádržku v minulých letech nechala
obec vyčistit a zrekonstruovat.
Z došlých odpovědí jsme
vylosovali paní Marcelu
Miklovou ze Psár a gratulujeme jí k výhře! Pro více
informací budeme výherkyni kontaktovat.
4www.psary.cz

Rada a zastupitelstvo

Termín příštího zasedání
Zastupitelstva obce Psáry
16. září 2020, 18 hod.

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 9–2020 ze dne 22. dubna 2020
Forma: videokonference
Přítomni: Bc. Milan Vácha, Vlasta Málková, Olga Kramosilová, Mgr. Martina Běťáková, Vít Olmr
RO Usnesení č. 21/9–2020
I. bere na vědomí
Protokol o otevírání nabídek, zprávu o hodnocení nabídek a protokol o posouzení splnění
podmínek účasti v rámci podlimitní veřejné zakázky na akci „II/105 Psáry, průtah (opakování)“.
II. bere na vědomí
Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele a to „Společnost pro II/105, Psáry, průtah
(opakování)“ tvořené spol. IMOS Brno, a. s.,
IČ 25322257, a Froněk spol. s. r. o., IČ 47534630
s nabídkovou cenou 82.297.365,20 Kč bez
DPH.
III. pověřuje
Starostu Bc. Milana Váchu podpisem smlouvy
o dílo s výše uvedeným dodavatelem.
Hlasování / pro: 5 / proti: 0 / zdrželi se: 0
Návrh byl přijat
RO Usnesení č. 22/9–2020
I. schvaluje
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci a finančním příspěvku stavebníka mezi obcí

Psáry a Ing. Petrem Bartoníčkem, Ing. Zuzanou
Kudrnovou a Miloslavem Markem. Předmětem
dodatku je vrácení části uhrazeného příspěvku
ve výši 22.600,- Kč z důvodu, že geodetickým
zaměřením bylo zjištěno, že stavba chodníku
a veřejného osvětlení je umístěna na pozemku
stavebníka.
II. pověřuje
Starostu Bc. Milana Váchu podpisem tohoto
dodatku.
Hlasování / pro: 5 / proti: 0 / zdrželi se: 0
Návrh byl přijat
RO Usnesení č. 23/9–2020
I. revokuje
Bod č. 1 usnesení č. 18/7–2020 ve znění:
II. uděluje
Výjimku z Územního opatření obce Psáry
č. 4/2007 o stavební uzávěře – studny dle čl. 4
tohoto opatření:
1. Ing. Tomáš a Ing. Arch. Marie Pápolovipozemek p. č. 960/10 v k. ú. Psáry.
Hlasování / pro: 5 / proti: 0 / zdrželi se: 0
Návrh byl přijat

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 10–2020 ze dne 6. května 2020
Přítomni: Bc. Milan Vácha, Vlasta Málková, Olga Kramosilová, Mgr. Martina Běťáková, Vít Olmr
RO Usnesení č. 24/10–2020
I. schvaluje
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci
„Rekonstrukce ZŠ Dolní Jirčany č. p. 12 na pozemku p. č. st. 15 v k. ú. Dolní Jirčany“ mezi obcí
Psáry a KOČÍ a. s. Cena díla se mění z původních
19.089.931,- Kč bez DPH na 20.672.002,- Kč



bez DPH, termín dokončení stavebních prací se
mění z 1. 6. 2020 na 24. 8. 2020.
II. pověřuje
Starostu Bc. Milana Váchu podpisem tohoto
dodatku.
Hlasování / pro: 5 / proti: 0 / zdrželi se: 0
Návrh byl přijat
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Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 11–2020 ze dne 20. května 2020
Přítomni: Bc. Milan Vácha, Vlasta Málková, Olga Kramosilová, Mgr. Martina Běťáková, Vít Olmr
RO Usnesení č. 25/11–2020

RO Usnesení č. 28/11–2020

I. schvaluje
Uzavření smlouvy o dílo mezi obcí Psáry a spol.
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s. na zajištění autorského dozoru v rámci akci „Vodovod
Psáry“ za cenu 40.000,- Kč bez DPH.
II. schvaluje
Uzavření smlouvy o dílo mezi obcí Psáry a spol.
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s. na zajištění autorského dozoru v rámci akci „Kanalizace
Psáry“ za cenu maximálně 58.000,- Kč bez DPH.
III. pověřuje
Místostarostku Vlastu Málkovou podpisem
těchto smluv.
Hlasování / pro: 5 / proti: 0 / zdrželi se: 0
Návrh byl přijat

I. schvaluje
Uzavření dohody o členství mezi obcí Psáry
a Michalem Šmerglem. Předmětem dohod je
členství v jednotce sboru dobrovolných hasičů
Dolní Jirčany.
II. pověřuje
Starostu Bc. Milana Váchu podpisem této dohody.
Hlasování / pro: 5 / proti: 0 / zdrželi se: 0
Návrh byl přijat

RO Usnesení č. 26/11–2020
I. schvaluje
Uzavření smlouvy o dílo mezi obcí Psáry a spol.
Pragoprojekt a. s. na zajištění nezávislého technického dozoru v rámci akci „II/105 Psáry, průtah“ za cenu maximálně 99.000,- Kč bez DPH.
II. pověřuje
Místostarostku Vlastu Málkovou podpisem této
smlouvy.
Hlasování / pro: 5 / proti: 0 / zdrželi se: 0
Návrh byl přijat
RO Usnesení č. 27/11–2020
I. souhlasí
S předloženou cenovou nabídkou na manažerské řízení projektu „Připojení obce na
Posázavský vodovod“ k vydání smlouvy o poskytnutí podpory, v průběhu realizace projektu
a po dokončení projektu a ve fázi ZVA za cenu
celkem 245.000,- Kč bez DPH.
Hlasování / pro: 5 / proti: 0 / zdrželi se: 0
Návrh byl přijat

RO Usnesení č. 29/11–2020
I. souhlasí
S poskytnutím finančního příspěvku ve výši
5.000,- Kč na provoz Linky bezpečí, z. s.
Hlasování / pro: 5 / proti: 0 / zdrželi se: 0
Návrh byl přijat

RO Usnesení č. 31/11–2020
I. uděluje
Výjimku z Územního opatření obce Psáry
č. 4/2007 o stavební uzávěře – studny dle čl. 4

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 12–2020 ze dne 28. května 2020
Přítomni: Bc. Milan Vácha, Vlasta Málková, Olga Kramosilová, Mgr. Martina Běťáková, Vít Olmr
RO Usnesení č. 32/12–2020
I. schvaluje
Účetní závěrku ŠPO Základní škola Amos za rok
2019.
II. schvaluje
Zlepšený výsledek hospodaření Základní školy
Amos za rok 2019 ve výši 415,336,93 Kč.
Hlasování / pro: 5 / proti: 0 / zdrželi se: 0
Návrh byl přijat
RO Usnesení č. 33/12–2020
I. schvaluje
Účetní závěrku ŠPO Mateřská škola Štědřík za

RO Usnesení č. 30/11–2020
I. schvaluje
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a dohody o umístění stavby mezi obcí Psáry a ČEZ Distribuce a. s. na
pozemcích parc. č. 22/7, parc. č. 85/1, parc.
č. 85/2, parc. č. 558/2, parc. č. 558/3, parc. č.
558/5, parc. č. 558/6, parc. č. 583/72, parc. č.
583/77 a parc. č. 583/93 v k.ú. Psáry za jednorázovou úhradu 138.500,- Kč bez DPH.
II. schvaluje
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a dohody o umístění stavby mezi obcí Psáry a ČEZ Distribuce a. s. na
pozemcích parc. č. 141/219 a parc. č. 159/15
v k. ú. Dolní Jirčany za jednorázovou úhradu
44.500,- Kč bez DPH.
III. pověřuje
Starostu Bc. Milana Váchu podpisem těchto
smluv.
Hlasování / pro: 5 / proti: 0 / zdrželi se: 0
Návrh byl přijat
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tohoto opatření:
1. manž. Martinkovi – pozemek p. č. 1026/5
v k. ú. Psáry.
Hlasování / pro: 5 / proti: 0 / zdrželi se: 0
Návrh byl přijat

rok 2019.
Hlasování / pro: 5 / proti: 0 / zdrželi se: 0
Návrh byl přijat
RO Usnesení č. 34/12–2020
I. souhlasí
S uzavřením smlouvy o partnerství s finančním
příspěvkem dle §32a zákona č. 516/2004 Sb.,
školský zákon mezi Mateřskou školou Štědřík
a Středočeským krajem v rámci projektu
„Obědy do škol ve Středočeském kraji III“.
Hlasování / pro: 5 / proti: 0 / zdrželi se: 0
Návrh byl přijat

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 13–2020 ze dne 3. června 2020
Přítomni: Bc. Milan Vácha, Vlasta Málková, Olga Kramosilová, Mgr. Martina Běťáková, Vít Olmr
RO Usnesení č. 35/13–2020

RO Usnesení č. 36/13–2020

I. schvaluje
Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemeneslužebnosti č. IV-12–6023077/1 mezi obcí Psáry
(povinná) a ČEZ Distribuce a. s. (oprávněná) na
pozemcích p. č. 110/221 a 11/224 v k. ú. Dolní
Jirčany za jednorázovou úhradu 7.000,- Kč.
II. pověřuje
Bc. Milana Váchu podpisem této smlouvy.
Hlasování / pro: 5 / proti: 0 / zdrželi se: 0
Návrh byl přijat

I. uděluje
Výjimku z Územního opatření obce Psáry
č. 4/2007 o stavební uzávěře – studny dle čl. 4
tohoto opatření:
1. manž. Michlovi – pozemek p. č. 409/10
v k. ú. Psáry.
Hlasování / pro: 5 / proti: 0 / zdrželi se: 0
Návrh byl přijat

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 14–2020 ze dne 4. června 2020
Přítomni: Mgr. Milan Vácha, Vlasta Málková, Olga Kramosilová, Mgr. Martina Běťáková, Vít Olmr
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RO Usnesení č. 37/14–2020

RO Usnesení č. 38/14–2020

I. schvaluje
Uzavření smlouvy o dílo mezi Občany obce
Psáry (objednatel), BULDIX s. r. o. (zhotovitel)
a obcí Psáry (schovatel). Předmětem smlouvy
je zhotovení díla „Stavba komunikace v ulici
Na Lukách a v ulici V Domkách v obci Psáry“ za
cenu 1.106.995,73 Kč s DPH.
II. pověřuje
Bc. Milana Váchu podpisem této smlouvy.
Hlasování / pro: 5 / proti: 0 / zdrželi se: 0
Návrh byl přijat

I. schvaluje
Uzavření smlouvy o dílo mezi obcí Psáry (objednatel) a BULDIX s. r. o. (zhotovitel). Předmětem
smlouvy je zhotovení díla „Stavba komunikace
na křižovatce ulic Na Lukách a V Domkách v obci Psáry“ za cenu 690.142,3 Kč bez DPH.
II. pověřuje
Bc. Milana Váchu podpisem této smlouvy.
Hlasování / pro: 5 / proti: 0 / zdrželi se: 0
Návrh byl přijat

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Psáry č. 3–2020 ze dne 17. června 2020
Přítomni: Mgr. Milan Vácha, Vlasta Málková, Mgr. Martina Běťáková, Olga Kramosilová, Vít Olmr,
Ing. Jan Čihák, Ing. Jitka Svobodová, Josef Žižka, Mgr. Jiří Kučera, Petr Skřivan, Martina
Šmerglová, Ing. Antonín Rak, Tomáš Pecháček, Jan Honek
Nepřítomni: Bc. Miloslav Burián
Usnesení č. 21/3–2020
I. bere na vědomí
Přednesenou zprávu starosty a místostarostek
o činnosti obce.
Hlasování / pro: 14 / proti: 0 / zdrželi se: 0
Návrh byl přijat
Usnesení č. 22/3–2020
I. bere na vědomí
Zprávu o činnosti finančního výboru obce.
Hlasování / pro: 14 / proti: 0 / zdrželi se: 0
Návrh byl přijat
Usnesení č. 23/3–2020
I. schvaluje
Účetní závěrku obce za rok 2019.
Hlasování / pro: 14 / proti: 0 / zdrželi se: 0
Návrh byl přijat
Usnesení č. 24/3–2020
I. schvaluje
Závěrečný účet obce Psáry za rok 2019 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce
za rok 2019 a to bez výhrad.

Hlasování / pro: 14 / proti: 0 / zdrželi se: 0
Návrh byl přijat

Hlasování / pro: 14 / proti: 0 / zdrželi se: 0
Návrh byl přijat

smlouvy.
Hlasování / pro: 14 / proti: 0 / zdrželi se: 0
Návrh byl přijat

Usnesení č. 28/3–2020
Usnesení č. 30/3–2020
I. schvaluje
Uzavření darovací smlouvy mezi obcí Psáry (obdarovaná) a SINEA s. r. o. (dárce). Předmětem
smlouvy je bezúplatný převod pozemku p. č.
343/6 o výměře 839 m2 v k. ú. Dolní Jirčany.
II. schvaluje
Uzavření darovací smlouvy mezi obcí Psáry (obdarovaná) a SINEA s. r. o. (dárce). Předmětem
smlouvy je bezúplatný převod inženýrských sítí
na pozemku p. č. 343/6 v k. ú. Dolní Jirčany a to
vodovodní řad a splašková kanalizace, komunikace vč. zasakovacího pásu a veřejné osvětlení.
III. pověřuje
Starostu Mgr. Milana Váchu podpisem těchto
smluv.
Hlasování / pro: 0 / proti: 14 / zdrželi se: 0
Návrh NEbyl přijat

I. souhlasí
S podáním žádosti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o bezúplatný převod
pozemku p. č. 621/51 v k. ú. Dolní Jirčany.
Hlasování / pro: 14 / proti: 0 / zdrželi se: 0
Návrh byl přijat
Usnesení č. 31/3–2020
I. souhlasí
Se zahájením jednání s Městem Jesenice ve věci uzavření veřejnoprávní smlouvy na agendu
přestupků.
Hlasování / pro: 14 / proti: 0 / zdrželi se: 0
Návrh byl přijat
Usnesení č. 32/3–2020

Usnesení č. 29/3–2020
Usnesení č. 25/3–2020
I. schvaluje
3. rozpočtové opatření obce Psáry na rok 2020
– navýšení o 4.330.300,- Kč.
Hlasování / pro: 14 / proti: 0 / zdrželi se: 0
Návrh byl přijat
Usnesení č. 26/3–2020
I. souhlasí
Se zařazením území obce do území působnosti
MAS Dolnobřežansko na programové období
2021–2027.
Hlasování / pro: 14 / proti: 0 / zdrželi se: 0
Návrh byl přijat

I. schvaluje
Uzavření směnné smlouvy mezi obcí Psáry
a Ivanou Eliášovou a Boženou Davídkovou.
Předmětem smlouvy je směna pozemků a to
dílu „b“ pozemku p. č. st. 18/1 o výměře 21 m²
a dílu „a“ pozemku p. č. 736 o výměře 16 m²
za pozemek p. č. 645/21 o výměře 37 m² vše
v k. ú. Dolní Jirčany. Směna se uskutečňuje bez
doplatku.
II. pověřuje
Starostu Mgr. Milana Váchu podpisem této

uvtnet.cz

Usnesení č. 27/3–2020
I.

bere na vědomí
a. zprávu o výsledcích kontroly hospodaření
DSO Dolnobřežansko za rok 2019,
b. informaci o závěrečném účtu DSO
Dolnobřežansko za rok 2019,
c. inventarizační zprávu k 31. 12. 2019.

8www.psary.cz

I. schvaluje
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní
mezi obcí Psáry (budoucí prodávající) a Lesy
ČR, s. p. (budoucí kupující). Předmětem smlouvy bude prodej pozemků nebo jejich částí p. č.
1109, 140/3, 1089/3, 1089/9, 1089/10, 23/3,
23/4, 22/7 a 558/4, vše v k. ú. Psáry.
II. pověřuje
Starostu Mgr. Milana Váchu podpisem této
smlouvy.
Hlasování / pro: 14 / proti: 0 / zdrželi se: 0
Návrh byl přijat

Proč si vybrat ÚVT Internet
✔
✔
✔
✔



Okamžitá servisní podpora
Smlouva bez závazku
Neomezená data
Individuální nabídky pro firmy

✔ Ceny tarifů od 290,- ✔ Rychlosti až 1000 Mbps
✔ Digitální a internetová TV jedině od ÚVT Internet!
✔ Digitální a internetová televize s nahráváním, TV archivem a dalšími funkcemi!
✔ Sledujte televizi přes internet a mějte ji k dispozici kdykoliv a kdekoliv

227 023 023
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Informace z obce

Zpráva
starosty
Mgr. Milan Vácha,
starosta

Rekonstrukce prostor
České pošty
Navzdory všem omezením, která přišla bezprostředně po zahájení rekonstrukce naší
pošty 26. 2. 2020, se pobočku podařilo dokončit a slavnostně otevřít dne 9. 6. 2020.
Slavnostního otevření se zúčastnila i paní Hana
Tmejová, ředitelka pobočkové sítě.
Věříme, že se našim občanům nový prostor bude líbit.

Projekt
„rekonstrukce staré školy“
Rekonstrukce objektu staré školy, po jejímž
dokončení vznikne nové zázemí pro třídu mateřské školy a dvě dětské skupiny, se blíží ke
svému závěru. Během května a června jsme
dokončovali vnitřní rozvody, a tak přichází čas
i na finální povrchy. Uvnitř objektu by mělo být
vše hotové do konce července. Venkovní hřiště,
chodníky, zeleň a altánek by měly být hotové
do konce srpna. V září tedy snad již přivítáme
první děti.
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Dokončení povrchu
v lokalitě Na Lukách
a V Domkách



Doslova malého zázraku se podařilo dosáhnout
v okolí křižovatky ulic V Domkách a Na Lukách.
Problém nedokončené komunikace na jedné
z hlavních obslužných komunikací trápí zejména majitele přilehlých nemovitostí. Na developerem nedokončené části komunikace
se mezi majiteli rodinných domů podařilo vybrat celkem 1.107.000 Kč. Obec přislíbila, že
pokud majitelé vyberou potřebné peníze, tak
obec zaplatí zbývající úsek na pozemku, který
je ve vlastnictví státu, aby cesta byla již ve všech
směrech dokončená. Chtěl bych touto cestou
poděkovat všem, kteří přispěli, ale především
Ing. Bažantovi, který se stal mluvčím lokality
a který významnou měrou přispěl k úspěchu.
Doufáme, že se nic nezkomplikuje a že během
tisku tohoto čísla se dlouho očekávaný asfalt
skutečně položí.

Rekonstrukce Psárská –
dopravní utrpení
Po podpisu smlouvy se Středočeským krajem
došlo k předání staveniště a zahájení stavby.
Jako první přišly na řadu přípojky v ulici Psárská
a oprava objízdné trasy. Již začátek stavby ovšem ukazuje, jak velká omezení nás v nejbližších měsících čekají. Bližší informace viz. Slovo
na úvod na str. 3 a v článku Rekonstrukce
ulic na str. 14.

12www.psary.cz
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Rekonstrukce ulic
Pražská/
Psárská
Vlasta Málková,
místostarostka
Vážení čtenáři, jak jsme vás již průběžně informovali, dochází k uzavření hlavní obecní komunikace – ulic Pražské, Psárské z důvodu jejich
plánované rekonstrukce.
Výběrové řízení na zhotovitele stavby s názvem
„Průtah II/105“ započalo v únoru 2018 a trvalo
do dubna 2020. Do prvního kola se přihlásil
jediný uchazeč s příliš vysokou nabídkovou cenou, druhé kolo s třemi nabídkami bylo úspěšné. Vítězem výběrového řízení se stala firma
IMOS Brno a. s. Stavba byla zahájena předáním staveniště dne 25. května 2020 a její předpokládané ukončení je 15. ledna 2021. Během
stavby bude tato komunikace plně uzavřena
v úseku od obecního úřadu až k psárské návsi.
Investorem části stavby je Středočeský kraj zastoupený Krajskou správou a údržbou silnic
(KSÚS). Dojde k vybudování nového povrchu
komunikace, zkapacitnění mostu u Rubínu se
zvětšením průtočnosti vody, zajištění větší přehlednosti křižovatky na návsi v Psárech a ke stavbě kruhového objezdu. Obec Psáry zainvestuje
zkapacitnění kanalizace až k čistírně odpadních
vod, část vodovodního přivaděče, upraven bude prostor před restaurací a vybuduje se nové
veřejné osvětlení pro přechody pro chodce.
Celkový rozpočet stavby činí cca 82 milionů korun bez DPH, z toho jen voda a kanalizace činí
cca 30 milionů korun bez DPH.
O tuto akci, která je mimořádně technicky náročná, usilujeme již řadu let a jsme rádi, že se
podařilo stavbu zahájit. Informace o průběhu
stavby dostáváme postupně a snažíme se vám
je předávat pomocí webu a Facebooku. V průběhu stavby dochází k mnoha změnám, proto
se mohou informace průběžně měnit.
V minulých týdnech a dnech často odpovídáme

na vaše dotazy, a to jak během osobních setkání, tak na webu obce a sociálních sítích. Vybrali
jsme ty nejčastější a odpovědi na ně jsme zařadili i do tištěného Zpravodaje.
Proč bude uzávěra trvat tak dlouho?
Jedná se o náročnou a komplikovanou stavbu
s veškerými přeložkami, které zahrnují plyn,
elektřinu, internet, vodu a kanalizaci… Jen výstavba nového mostu je odhadována na 4–5
měsíců. Dle harmonogramu prací se nejdříve
začne se stavbou vodovodu a přeložkou plynu,
dále bude následovat splašková a dešťová kanalizace. Bourací práce na mostu u Rubínu jsou
naplánované na konec července. Poslední částí
výstavby je kruhový objezd na psárské návsi. Po
téměř celou dobu stavby bude náves částečně
průjezdná i směrem na Libeř.
Kudy vedou objízdné trasy?
Hlavní objízdná trasa vede přes Radlík, Sulice,
Hlubočinku a dále. Další variantou je průjezd přes Libeř. Pro obyvatele z ulic Akátová,
Na Stráni a na Bábě je s Arcibiskupstvím pražským sjednána objízdná trasa po ulici Akátová,

jezdit jen omezenou rychlostí a se zvýšenou
opatrností. Pokud jste majiteli aut s vyšším podvozkem, domluvili jsme se se starostou obce
Sulice na možnosti využít cestu z Báby do Sulic,
kterou jsme nechali upravit. Zároveň však upozorňujeme, že se jedná pouze o OBSLUŽNOU
cestu pro přilehlá pole a louky a nejedná se
o standardní komunikaci.
dále po lesní asfaltové silnici do Horních Jirčan
(křižovatka ulic Houbová a Hlavní). Příjezdovou
cestu k lesu jsme nechali opravit. Tato trasa je
určena POUZE pro REZIDENTY a je nutné zde

14www.psary.cz

Obyvatelé z lokality na Vápence budou jezdit co nejdéle, jak to stavba dovolí, přes ulici
Pražskou na psárskou náves a odtud směrem


na Radlík nebo Libeř. Objízdná trasa povede
z ulice Pod Vápenkou do ulice Na Vápence až
na křižovatku s ulicí Jílovskou. Na úvozové cestě bude umístěn semafor a značení.
V průběhu června se postupně opravily
Psárský ZPRAVODAJ / červen / 2020
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objízdné trasy a točna pro autobus č. 332 a 334
na Štědříku.
Ze Psár na Štědřík je možné bezpečně projít či projet na kole po cyklostezce, která ústí
v Psárech v ulici Úzká na křižovatce s ulicí Kutná
a na Štědříku v ulici Slepá nedaleko od sběrného dvora.
Průchod staveništěm bude umožněn přes nově zbudovanou provizorní lávku přes potok
u Rubínu.
Jak budou projíždět vozy policie či záchranné
služby?
Vozidla integrovaného záchranného systému
mají zajištěný průjezd podle ust. § 24 odst. 2
zákona č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, nebo po
objízdných trasách. Ostatním je umožněn vjezd
pouze se souhlasem stavbyvedoucího, a to ve
výjimečných případech.
Kudy pojedou autobusy?
Zajištění autobusové dopravy i v této složité situaci je pro nás velmi důležité. Páteřní autobusová linka 332 pojede mezi Jesenicí a Radlíkem
po odklonové trase přes Hlubočinku a Sulice.
Tyto spoje z/do Jílového tedy vůbec nepojedou přes Psáry! Mezi Jesenicí, Dolními
Jirčany a zastávkou Psáry, Štědřík bude jezdit
speciální kyvadlový autobus linky 332, který bude navazovat na autobusy z/do Prahy. Pro cestující do zastávek Psáry a Psáry/Domov Laguna
bude odkloněna linka 341, která mezi Libří
a Radlíkem pojede nově přes Psáry. Tuto linku
bude možné využít i při cestě z/do Prahy. Linka
341 vyjíždí od Nádraží Modřany a v Dolních
Břežanech také navazuje na linky 331 a 333
z Kačerova. Na lince 341 budou v pracovních
dnech zavedeny speciální okružní spoje Jílové
u Prahy – Libeř – Psáry – Jílové u Prahy, které
budou navazovat v zastávce Jílové u Prahy,
Rozcestí Radlík na páteřní linku 332 z/do Prahy.
Linka 334 ze Smíchovského nádraží bude zkrácena do zastávky Štědřík, noční linka 956 pojede stejně jako linka 332 přes Sulice.

Odkloněná linka 332 bude zastavovat také v zastávkách Sulice, Hlubočinka, Obchodní centrum – Sulice, Hlubočinka – Sulice (nebude zastavovat v Horních Jirčanech, kde je dostatečná
nabídka spojů linek 335, 337 a 339). Kyvadlový
autobus v trase Jesenice – Psáry, Štědřík bude
jezdit v intervalu 30 minut, v ranní špičce pracovních dnů v intervalu 20 minut, ve večerním
období v intervalu 60 minut.
Kolik nyní cesta autobusem bude stát?
Při cestě z Prahy do Psár s využitím linky 341
nebo linky 332 s přestupem na Rozcestí Radlík
bude možné využít předplatní kupony pro pásmo 1 bez doplatku, i když tyto linky pojedou také přes pásmo 2. Jízdenky pro jednotlivou jízdu
si však bude nutné pořídit podle jejich aktuální
časové a pásmové platnosti.
Příklady cen jednotlivého jízdného:
• Praha, Budějovická – Psáry, Štědřík (linkou
332 s přestupem na kyvadlový autobus
v Jesenici): 24 Kč (s kuponem pro Prahu
18 Kč)
• Praha, Budějovická – Psáry (linkou 332 přes
Sulice s přestupem na linku 341): 32 Kč (s kuponem pro Prahu 24 Kč)
• Praha, Kačerov / Nádraží Modřany – Psáry
(linkou 341 z Modřan nebo 331/333+341
z Kačerova): 32 Kč (s kuponem pro Prahu
24 Kč)
Jak bude fungovat svoz komunálního odpadu?
Svoz komunálního odpadu rezidentů v ulicích Na Stráni a Akátová je řešen stejně jako
u chatařů modrými pytli opatřenými názvem
obce a bude jej zajišťovat pracovní četa. Pytle
již občané z těchto ulic obdrželi s příslušnou
informací. V lokalitě Vápenka bude svoz probíhat standardně a zajišťují ho stejně jako doposud Technické služby. Sběrné nádoby z ulice Jílovská od Rubínu byly rozmístěny v rámci
obce a tříděný odpad je možné odkládat na
jiná sběrná místa v obci (např. za obchodem
v Psárech na návsi z ulice Sportovní apod.).
U psárského hřbitova je přistaven kontejner
na bio odpad. Na tomto místě bude v sobotu
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11. 7., 1. 8., 15. 8. od 9 do 15 hod. (nebo do
úplného zaplnění) přistaven kontejner primárně určený na směsný odpad z domácností. Je
to náhradní řešení pro zjednodušení odvozu
odpadu na sběrný dvůr. Kontejner není určen
pro ukládání suti a nebezpečného odpadu,
tj. barev, lepenky, pneumatik a produktů obsahujících asfaltové deriváty.
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Co se v obci
udělalo 4–5/2020
Ing. Renáta Jašková,
správa majetku
• Oprava povrchů nezpevněných komunikací
Ke Kukaláku a Vysoká,
• sběr odpadků v příkopech a na veřejných
prostranstvích,
• oprava houpaček a dalších prvků a úklid na
dětských hřištích, instalování houpacího psa
na dětském hřišti K Lesu,
• oprava traktoru Husquarna,
• opravy poklopů na kanálech a retardérů,
• postřik plevele na chodnících ze zámkové
dlažby,
• údržba okolí pomníků a pietních míst, výzdoba,
• čištění žlabů,
• úklid okolí cyklostezky,
• sekání trávy v mateřské školce a na dětských
hřištích,
• instalování kolíků k lípám na hřbitově Psáry,

• zabetonování sloupku k dopravní značce
u nové školy,
• vyklízení bytu v rámci opatrovnictví klienta
domova Laguna,
• zametení splavené drtě,
• oprava cesty na Bábu,
• úprava, výsadba květin a údržba záhonu
u trafiky zastávka Štědřík, u Domova Laguna,
před obecním úřadem, u pomníku v Psárech
a úprava zeleně v okolí dětských hřišť a zabezpečení pravidelné zálivky,
• dokončení zdravotních a bezpečnostních
prořezů stromů, úklid a odvoz větví,
• zajištění obsluhy pro provoz sběrného dvora,
• pravidelné týdenní vysypávání košů na psí
exkrementy, úklid kontejnerových stání na
tříděný odpad, úklid autobusových zastávek
včetně vysypávání košů,
• oprava spár a výtluků na vybraných místních
komunikacích,
• údržba hřbitovů, odvoz prořezaných suchých
tújí,
• oprava hřbitovní zdi v Dolních Jirčanech.

Pomozte nám
uklidit lesík
Na Vysoké
Vlasta Málková,
místostarostka
Srdečně vás zveme na tradiční úklidovou
akci, která se bude konat 29. srpna v lesíku
Na Vysoké. Sejdeme se v 9 hodin u bývalého
domečku zahrádkářů.
Stromy byly napadeny kůrovcem, a proto muselo dojít k jejich kácení. Naším cílem bude
posbírat všechny uřezané větve a udělat zase
z našeho lesíku příjemné místo k procházkám
a odpočinku. V poledne čeká na pracanty guláš
na posilnění a po ukončení brigády posedíme,
popovídáme a zazpíváme si společně s Jirkou
Římovským u kytary. Vezměte si s sebou deky
nebo sedátka.
Kontejnery jsou objednané, rukavice a nářadí
(vidle, hrábě, lopaty, kolečka) si vezměte prosím
vlastní s sebou. Těšíme se na vás!

V neděli
se neseká

FOTOSOUTĚŽ

Ing. Renáta Jašková,
správa majetku
Již řadu let obec reguluje hlučné činnosti ve
dnech volna a dnech státem uznaných svátků
obecně závaznou vyhláškou. Vzhledem k tomu,
že je opět v plném proudu sezona sekání trávy
a stavebních prací, připomínáme, že je zakázáno používání hlučných strojů, přístrojů a jiných
zařízení (tj. např. sekaček na trávu, drtiček dřeva, křovinořezů, řetězových či kotoučových pil,
pneumatických kladiv, kompresorů a stavebních strojů) v neděli a ve dny státem uznaných
svátků v době od 6.00 do 22.00 hod.

vykonávaná v rámci sezonních prací v zemědělství, veřejně prospěšné stavby prováděné obcí,
krajem či státem, údržbu veřejně prospěšných
zařízení, komunikací a veřejných prostranství
k tomu oprávněnými osobami a údržbu veřejně
přístupného sportoviště – hřiště.

Omezení uvedená v této vyhlášce se nevztahují
na neodkladné činnosti související s odstraňováním následků havárií, přírodních kalamit
a jiných událostí ohrožujících život, zdraví nebo majetek a dále na nezbytně nutná jednání

Žádáme tímto naše občany, aby respektovali
tuto vyhlášku a vyhnuli se tak případným nedorozuměním se sousedy. Porušování vyhlášky
může být řešeno městskou policií jako přestupek proti občanskému soužití.
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I v letošním roce vyhlásila obec fotosoutěž,
tentokrát na téma Hobby aneb koníčky.
Ve Wikipedii se dočtete, že hobby je soustavná
činnost, kterou se lidé zabývají ze záliby a záj
mu ve svém volném čase. Neslouží k obživě,
ale pro pocit potěšení a seberealizace. Pošlete
nám zajímavé fotografie činnosti nebo výsledku
činnosti, která vás baví. Může to být rukodělný
výrobek, pěstitelský produkt, sportovní činnost,
sbírka nebo cokoliv jiného.

Podmínky PRO ZASLÁNÍ FOTEK
•
•
•
•



kdy: do 31. července 2020
jak: v elektronické podobě
kam: na e-mail fotosoutez@psary.cz
co: barevné nebo černobílé fotografie ve
formátu NALEŽATO v co nejlepší kvalitě
(alespoň 4 MP) bez úprav

E
C
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Í ŠA

N
D
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L
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P

• nekvalitní fotografie budou ze soutěže
vyloučeny
• max. 10 ks fotografií od jednoho autora
• nezapomeňte uvést své jméno, adresu a titulek k fotografii
Nejlepší fotky budou uveřejněny ve velkém
či malém kalendáři pro rok 2021 a vylosovaní
účastníci soutěže získají zajímavou cenu.
Zasláním fotografií dáváte souhlas s jejich uveřejněním v materiálech obce Psáry.
Psárský ZPRAVODAJ / červen / 2020
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Výzva občanům – snížení
spotřeby vody

Voda
a kanalizace
Milan Petrus

Platba faktur vodného
a stočného QR kódem
QR kód se stal běžnou součástí našeho života, najdeme ho na mnoha místech, produktech a dokladech. Nově najdete QR kód i na
fakturách za vodné a stočné od společnosti
Technické služby Dolnobřežanska s. r. o. A k čemu vlastně QR kód slouží? Většina bank umožňuje platby právě pomocí QR kódu, kdy odpadá nutnost přepisovat data do příkazu, stačí jen
načíst QR kód chytrým telefonem a požadované údaje k zadání platby se vám automaticky
vyplní.

Z důvodu dlouhodobého sucha, nedostatku
vody ve veřejném vodovodu a mimořádného nárůstu spotřeby pitné vody (o cca 15 %)
bylo přijato opatření obecné povahy dle § 15
odst. 4 Zákona o vodovodech a kanalizacích,
o dočasném omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu obce Psáry
a o zákazu zalévání zahrad, napouštění bazénů a mytí vozidel.
Děkujeme za pochopení a respektování.

i pracovníků provádějících odečty, kteří díky
tomu ušetří čas potřebný na provádění odečtů.
A co ještě nové vodoměry přinesou? Máme
detailnější přehled o odběru vody v obci díky
monitoringu odběrových míst, vodoměry mají
detekci úniku vody, jsou chráněny proti neoprávněné manipulaci a reverznímu chodu, baterie ve vodoměru má životnost 16 let.

Zároveň nabízíme možnost zasílání faktur ve
formátu pdf e-mailem. Ti z vás, kteří tuto službu
ještě nevyužívají, se mohou obrátit na naše zákaznické centrum v areálu AGRO, Na Průhoně
159, budova A, Vestec v úředních hodinách
pondělí a středa 8 až 16 hodin, e-mailem
na: vak@tsdb.cz nebo telefonicky na číslo
734 485 495. Naši zaměstnanci vám rádi přenastaví způsob zasílání fakturace z „papírové“
formy na elektronickou.

Vodoměry s dálkovým
odečtEM
Rozhodnutím vlastníka vodohospodářské infrastruktury, kterým je obec Psáry, dojde v roce 2020 k první etapě výměny mechanických
vodoměrů za moderní ultrazvukové vodoměry
digitální. Tato výměna započne během měsíce
července a potrvá do konce roku. Řádově se to
týká cca 200 odběrných míst v naší obci. Díky
tomu dojde ke zvýšení komfortu jak odběratelů, kteří nemusí být přítomni při odečtech, tak

Máme pro vás nyní novinku! Zřídili jsme linku
pro hlášení poruch a havárií. V případě poruchy
nebo havárie na vodovodním řadu či přípojce
(tedy před vaším domovním vodoměrem) se
tak můžete obrátit na NONSTOP dispečinkovou linku 725 334 384. Většinu poruch a havárií
jsme schopni vyřešit vlastními silami, stejně jako tomu bylo u havárie kanalizace.

Snížení sazby DPH z 15 % na
10 % u vodného a stočného
od 1. 5. 2020
Na základě změny zařazení vodného a stočného do sazby DPH 10 % (místo původních 15 %)
došlo k úpravě ceny vodného a stočného, kdy
celý rozdíl bude promítnut do ceny koncovým
zákazníkům. V praxi to tedy znamená, že dojde
ke snížení ceny vodného a stočného pro všechny naše odběratele. Tato změna se promítne již
do faktur za 2. čtvrtletí a bude platná do konce
roku 2020.

závoz pitné vody
Technické služby Dolnobřežanska nabízejí závozy pitné vody vlastní autocisternou pro občany Psár a Dolních Jirčan. Cena 2 300 Kč vč.
DPH za 7 m3 pitné vody. Úhrada za vodu probíhá hotově řidiči. Dodací lhůta pro závoz je 2–5
pracovních dnů od objednávky.

Dovoz vody do bazénů
I v letošním roce nabízíme možnost dovozu vody do bazénů naší vlastní cisternou.
Službu si můžete objednat na telefonním čísle
731 410 418.
Díky monitoringu budeme moci rychleji zareagovat například na zvýšenou spotřebu vody
a lépe regulovat celou složitou vodárenskou
soustavu v obci.

Ohlašování poruch
a havárií – nové číslo
V době stavu nouze byl omezen provoz zákaznického centra, které už je opět plně funkční.
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Rekonstrukce ČSOV Central
v ulici Nad Soutokem
Dne 1. 6. 2020 jsme provedli kompletní rekonstrukci stávající čerpací stanice odpadních vod.
Byla demontována stávající dosluhující technologie. Do šachty byla osazena kvalitní čerpadla
značky WILO a šachta byla kompletně přestrojena včetně nového rozvaděče s funkcí dálkového dohledu.


Kontakt pro objednání přes dispečink:
• p. Kvítek, tel. 731 410 418
• dovoz pouze Po–Pá od 8 do 13 hod.
www.tsvestec.cz/dovoz-pitne-vody-cisternou
Psárský ZPRAVODAJ / červen / 2020
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osoba1)

Počet listů k dani ze staveb a jednotek:

104 Poplatník provozuje zemědělskou výrobu a chov ryb1)
řádné )

dílčí )

1

Katastr nemovitostí je podle katastrálního zákona zdrojem informací, které slouží vedle ochrany práv k nemovitostem i k celé řadě dalších
účelů. Z těchto důvodů je nezbytné, aby údaje
katastru co nejvíce odpovídaly skutečnému stavu v terénu, a proto je vlastníkům uložena povinnost ohlašovat změny údajů katastru týkající
se jejich nemovitostí.
O této své povinnosti někteří vlastníci nevědí.
V řadě případů navíc k neohlášení změny mohlo dojít za předchozích vlastníků. S cílem nápravy tohoto stavu provádí katastrální úřad revizi
katastru.
Cílem revize je dosažení co největšího souladu
skutečného stavu se stavem evidovaným v katastru nemovitostí.

JAK SE O REVIZI DOZVÍTE?
Revizi údajů katastru nemovitostí oznamuje

Počet příloh k listům:
Počet příloh ostatních:

106 Důvody pro podání dodatečného daňového přiznání

způsoby odstranění zjištěných nesouladů, a to
z důvodu minimálního zatěžování vlastníka při
získávání potřebných listin.

a) datum zjištění důvodů

den

měsíc

rok

b) popis důvodů pro podání dodatečného daňového přiznání

106a Datum úmrtí poplatníka
– vyplňte, podáváte-li daňové
přiznání za zemřelého

PŘIZNÁNÍ

k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku
podle zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

příslušný katastrální úřad nejpozději 2 měsíce
před jejím zahájením obci, na jejímž území bude revize katastru prováděna. Informaci o zahájení revize zveřejňuje příslušná obec způsobem
v místě obvyklým.
O probíhající revizi se také můžete dozvědět
z letáčku vhozeného do vaší schránky při pochůzce pracovníků katastrálního úřadu v terénu.

CO JE PŘEDMĚTEM REVIZE?
Předmětem revize katastru jsou zejména zápisy
staveb, druhů a způsobů využití pozemků a typů staveb a způsobů využití staveb. Dále se reviduje průběh hranic pozemků a oprávněnost
evidence sousedících parcel stejného vlastníka.

JE NUTNÁ PŘÍTOMNOST
VLASTNÍKA?
Neúčast vlastníka není na překážku provedení
revize. Obecně je ale v zájmu vlastníka se v případě přizvání revize účastnit, protože taková
účast napomůže k lepšímu vysvětlení a k rychlejšímu vyřešení zjištěných nesouladů. Vlastník
tím může předejít celé řadě komplikací souvisejících s nedodržením daňových, stavebních,
katastrálních a dalších předpisů.

Katastrální úřad v souladu s ustanovením § 35
katastrálního zákona reviduje za součinnosti
obcí, popřípadě též orgánů veřejné moci (zejména stavebních úřadů, orgánů ochrany zemědělského půdního fondu, orgánů státní správy
lesů) a za účasti přizvaných vlastníků obsah
katastru se skutečným stavem. Činnosti katastrálního úřadu při revizi jsou upraveny v § 43
katastrální vyhlášky.

zkrácené
dodatečné ) dodatečné1) opravné1)
1

105 Daňové přiznání

Revize
katastru
nemovitostí
Český úřad zeměměřický a katastrální

1

Pokud nejsou zjištěny u nemovitostí ve vašem
vlastnictví žádné nesoulady, revizi katastru ve
vaší obci nemusíte ani zaznamenat.

Poté se zástupci katastrálního úřadu snaží vlastníky s bydlištěm v místě konání revize osobně
seznámit se zjištěnými nesoulady a projednat
s nimi způsoby jejich odstranění. V případě, že
se vlastníky zastihnout nepodaří, je zpravidla
do jejich domovní schránky vložena pozvánka
na projednání nesouladu s návrhem místa a času projednání. V případě potřeby je možné na
uvedených kontaktech domluvit s pracovníky
katastrálního úřadu jiný termín a místo projednání.

107 Příjmení

108 Rodné příjmení

109 Jméno(-a)

Pokud vlastník není přítomen projednání a ani
si nedomluví jiný termín, nebo se jedná o vlastníka s pobytem mimo území s probíhající revizí,
vyzve ho katastrální úřad k projednání písemnou pozvánkou zaslanou na adresu trvalého
pobytu.

JAK SE ZJIŠTĚNÉ ZMĚNY
PROMÍTNOU DO KATASTRU?
Změny nevyžadující doložení listiny, jako jsou
např. vybrané změny druhu pozemku či odstranění zápisu neexistující stavby, se do katastru
zapíší z moci úřední, případně na základě potvrzení orgánu veřejné moci. U změn vyžadujících doložení listiny, jako je např. zápis nové
stavby, vyzve katastrální úřad vlastníka k předložení těchto listin.

POVINNOST PODAT PŘIZNÁNÍ
K DANI Z NEMOVITOSTÍ

JAK SE REVIZE PROVÁDÍ?
Zástupci katastrálního úřadu nejprve porovnáním katastrální mapy s ortofotomapou a následnou pochůzkou v terénu zjišťují skutečný
stav, který porovnávají se stavem evidovaným.
Následně projednávají s dalšími orgány veřejné
moci (obcemi, stavebními úřady, orgány ochrany zemědělského půdního fondu, atd.) možné

Změny údajů o druhu pozemků jsou okolnostmi rozhodnými pro vyměření daně z nemovitostí. Vlastník nemovitostí je tedy povinen za
nemovitosti, u nichž došlo ke změnám těchto
rozhodných okolností, podat úplné nebo dílčí
daňové přiznání na rok následující po roce, ve
kterém tyto změny nastaly.


110 Tituly

111 Název právnické osoby

112 Adresa místa pobytu fyzické osoby / sídla právnické osoby:
a) obec

b) PSČ

d) část obce / ulice

c) stát

e) číslo popisné/orientační

/
113 Kontaktní údaje:
a) telefon

b) e-mail

c) identikátor datové schránky

Podle ustanovení § 13a odst. 1 zákona o dani
z nemovitostí, je vlastník povinen podat úplné
nebo dílčí daňové přiznání do 31. ledna příslušného roku. Pokud tak v zákonem stanoveném
termínu neučiní, vznikne mu podle ustanovení
§ 250 daňového řádu povinnost zaplatit pokutu
(závislou na výši vyměřované daně a počtu dní
prodlení, vždy však ve výši minimálně 500 Kč).
Není-li daň včas zaplacena, je poplatník povinen uhradit také úrok z prodlení podle § 252
téhož zákona.
114 Čísla účtů u bank, spořitelních a úvěrních družstev:

25 5450

V důsledku revize může dojít ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně z nemovitostí. Takovou okolností je např. údaj o druhu
pozemku.
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I. ODDÍL – údaje o poplatníkovi daně

MFin 5450 – vzor č. 16

1

) označte křížkem odpovídající variantu

1

POVINNOSTI VLASTNÍKŮ PODLE
KATASTRÁLNÍHO ZÁKONA
Povinnosti vlastníků jsou dány § 37 katastrálního zákona. U revize katastru jsou to zejména
povinnosti:
• zúčastnit se na výzvu katastrálního úřadu jednání,
• ohlásit katastrálnímu úřadu změny údajů katastru týkající se jejich nemovitostí, a to do 30
dnů ode dne jejich vzniku, a předložit listinu,
která změnu dokládá,
• na výzvu katastrálního úřadu předložit ve stanovené lhůtě příslušné listiny pro zápis do
katastru.
Pokud vlastník neplní povinnosti dle § 37 katastrálního zákona, může svým jednáním (a to i pasivním) naplnit skutkovou podstatu přestupku
dle § 57 katastrálního zákona.
Informace o nedořešených nesouladech se
zveřejňují na internetových stránkách ČÚZK
(www.cuzk.cz)
prostřednictvím
aplikace
Nahlížení do katastru nemovitostí.
Psárský ZPRAVODAJ / červen / 2020
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Sociální a kulturní
komise
Vlasta Málková, místostarostka
a předsedkyně sociální a kulturní komise

Letní kino
Léto a teplé počasí s sebou každoročně do naší obce přináší i oblíbené Letní kino. Scházet
se budeme vždy po setmění opět na návsi
v Dolních Jirčanech za obchodem. Vstup je
zdarma, vezměte si s sebou křesílka, sedáky či
deky. Občerstvení je zajištěno na místě.
Těšíme se na vás!
24. 7. po setmění v cca 21 hod.
Poslední aristokratka

Jiřím Vejdělkem podle stejnojmenné báječné
knihy Evžena Bočka vám snad ani nemusíme
představovat. Zámek Kostka je v restituci navrácen díky šlechtickým předkům americké rodině,
která se vydává do Čech, aniž si umí představit,
co pro ni bude znamenat realita porevolučních
devadesátých let, rozpadající se zámek a letargičtí zaměstnanci.

Obec Psáry Vás srdečně zve na

Kdy:
v sobotu 5. září 2020
od 13.00 do 18.30 hod.
(poslední start v 17 hod.)

28. 8. po setmění v cca 20.30 hod.
Dolittle

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

Rodinná komedie, ve které si na své přijdou malí
i velcí. Doktor Dolittle, který rozumí zvířecí řeči,
se vydává hledat lék proti nebezpečné nemoci
na mýty opředený exotický ostrov. Doprovází
ho jeho přátelé gorila, praštěná husa, cynický
pštros, optimistický lední medvěd nebo chytrý
papoušek. Plavba je nebezpečná a jeho plány
se snaží překazit banda nepřátel.

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

Tuhle českou filmovou komedii natočenou

Tradice se musí dodržovat, ať je doba jakákoliv :-) Pohádkový les se již stal jednou z těch tradic, které
neodmyslitelně patří k začátku podzimu v Psárech a Dolních Jirčanech. Nejinak tomu bude i letos, proto
si Vás dovolujeme pozvat na již 9. ročník této dětmi i dospělými oblíbené akce, která se letos ponese v
duchu „retro“.

Mražené vitaminy
pro seniory

D

Děkujeme firmě Abrita s. r. o.
za pomoc v nouzovém stavu.
Věnované kávy a limonády pomáhaly v práci našim hasičům,
městské policii, atd.

E

Agro Jesenice, dodavatel širokého sortimentu mražených
produktů zahrnujících ovoce,
zeleninu, houby i nejrůznější
směsi, otevřel firemní prodejnu
ve Vestci, kde jsou ceny o několik desítek procent nižší než v běžné maloobchodní síti. Abychom našim seniorům umožnili
nakoupit zdravé potraviny za výhodné ceny
bez nutnosti cestovat, nabízíme dovoz objednaných výrobků do „Třináctky“, kde si je v určený den vyzvednou. Ceník produktů a termíny
dovozu na vyžádání zašleme.

Co Vás čeká a nemine?
Společně se svými dětmi se Vy, dospělí, vrátíte do doby, kdy jste Vy sami byli malí, do doby Vašich princů a
princezen, do doby, kdy jste žili ve světě pohádek, dětských filmů a seriálů a fandili hrdinům dobra proti
nástrahám zla :-)
Na Pohádkové trase pro mladší děti (do cca 5 – 7 let) se tak setkáte např. s Rumcajsem, kterému pomůžete s
jeho pověstnou dobrou muškou; opička Žofka Vás provede svou zoologickou zahradou a kdo ví, zda se letos
podaří Dařbujánovi vyléčit Pandrholu…
Na Pohádkové trase pro starší (od 8 do cca 12 let) si v říši řeckých bohů ve společnosti statečného Persea
vyzkoušíte, co znamená smrtící pohled Medusy; Krotitelům duchů pomůžete zbavit svět nadpřirozených
bytostí; s E.T. mimozemšťanem podniknete cestu po planetách a třeba Vás Létající Čestmír naučí létat…
Z důvodu hladkého průběhu celé pohádkové cesty Vás žádáme o včasnou registraci Vašich dětí (počet,
výběr trasy a nejvhodnější čas pro Váš start) na stránkách www.psary.cz, www.zsamos.cz a
www.msstedrik.cz.
Pro děti i dospělé zahraje skupina Smeč. Občerstvení zajištěno. Na registrované dětské účastníky, kteří
dorazí k cíli, čeká limonáda, špekáček a dárek zdarma. Doplňkový program. Na závěr akce po setmění (cca
ve 20 hodin) ohnivá show.

Další info  trinactka@psary.cz

24www.psary.cz
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U3V již má
nové téma

Léto
plné soutěží
Vlasta Málková,
místostarostka

Koronavirová epidemie nám bohužel na jaře
neumožnila zrealizovat spoustu akcí pro seniory a ani v nejbližším období je nechceme vystavovat zvýšenému riziku společným setkáváním. To však neznamená, že bychom nemohli
uskutečnit řadu aktivit online a motivovat naše
aktivní seniory k dalšímu rozvíjení dovedností
a vědomostí.

Vybrat nové téma v době koronavirové, kdy se
její účastníci schází pouze online, bylo opravdovým oříškem. Vše se ale zvládlo a naši studenti se shodli na studiu Klenotů barokního
sochařství v českých zemích.
Díky tomu se na podzim dozví řadu zajímavostí
například o kroměřížském zámku i jeho Květné
zahradě, o soše sv. Františka Xaverského
na Karlově mostě, náhrobku Jana Václava
Vratislava z Mitrovic v Praze či o proslulém zámku a betlému v Kuksu.
Univerzita třetího věku má v naší obci již dlouholetou tradici a máme v našich řadách jak ty,
kteří absolvovali snad všechny semestry, tak
i ty, kteří se k nám každým rokem nově připojují.
Proč se stát studentem U3V?
• Načerpáte nové informace a procvičíte si paměť.
• Budete se setkávat s dalšími nadšenými

a optimisticky naladěnými lidmi z našich obcí
v seniorském věku.
• Setkání jsou plná inspirace, energie a výborné nálady.
• Pro studenty U3V připravujeme i řadu výletů
a akcí, které souvisejí s aktuálními tématy daného semestru.
Informace o studiu a zapojení se do U3V vám
ráda poskytnu na kontaktech:
Další info  malkova@psary.cz, 602 714 101

1. Fotíme naše zahradní
výpěstky
Je zahrada vaší chloubou, koníčkem a místem,
kde pěstujete chutné a zdravé plody nebo naopak třeba květiny? Podělte se s námi o fotku
svých nejlepších výpěstků a vyhrajte poukaz na
nákup v místním zahradnictví!

Ludmila Dvořáčková

Květoslava Nováková

Jarmila Haasová

Marcela Skřivanová

František Havlíček

Ivana Tománková

Jaroslav Hořínek

Jaroslav Uher

František Hrábek

Věra Vondráčková

Jiřina Hrdinová

Kateřina Zelinková

Anna Klikorková

Jana Zvolská
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3. Příběh na „V“ nebo „O“
Tohle určitě znáte a možná jste už jako děti něco
podobného zkoušeli. Povídka složená ze slov
začínajících na stejné písmeno! Třeba: „Sofiin
sen se stal skutečností, spatřila statného, světlovlasého a svůdného svalnatce Standu…“ Naše
třetí letní soutěž má jasná pravidla. Sestavte
povídku, jejíž slova budou začínat pouze na
písmeno V nebo pouze na písmeno O a výsledek nám pošlete emailem! Nejlepší a nejvtipnější text bude otištěn v srpnovém Psárském
zpravodaji a jeho autor či autorka se může těšit na poukázku na nákup v obchodním centru
Westfield (dříve Chodov).

všem našim seniorům, kteří v červenci
a srpnu oslaví svá významná životní jubilea!
Pavel Kriegsman

Toto umění skládat nepřeberné množství
tvarů z papíru vzniklo v 9. století v Japonsku.
Oblíbené je však v téměř všech zemích světa
a stalo se uznávaným uměním. Není snadné
přeměnit list papíru ve smysluplný objekt jen
překládáním bez pomoci nůžek a lepidla.
Naučte se i vy skládat origami, své papírové
výtvory vyfoťte a pošlete do soutěže. Připravené
sety papírů i s návody můžete do 5. 7. zdarma
objednávat na trinactka@psary.cz, připravíme
vám je k vyzvednutí. Z došlých fotografií jednu
vybereme a výherce získá krásnou knížku.

Právě proto jsme pro ně na léto připravili tři
soutěže, do kterých se mohou samozřejmě zapojit i jejich blízcí. Vylosovaní výherci se mohou
těšit na řadu hodnotných cen.

Blahopřejeme
Blanka Crkvová

2. Origami

Podmínky soutěží
Fotografie origami, zahradních výpěstků a text
příběhu zašlete nejpozději do 5. srpna 2020 na
email: trinactka@psary.cz. Redakční rada vybere z došlých příspěvků tři výherce, jejichž práce i se jménem autorů uveřejníme v srpnovém
Psárském zpravodaji.
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Kam na výlet

Ale žádné strachy, v potoce je zvláště v létě velmi málo vody a koryto se snadno přejde. Poté
se dostaneme do obce Zahořany, kde je možno se v hospůdce občerstvit. Poté pokračujeme
do obce Libeř, míjíme hezkou chatovou osadu,
dále rybník Mordýřka a vyjdeme na kraji Psár za
Domovem Laguna.

Marcela Miklová
Koronavirová krize změnila náš život a přinesla
mnohá omezení. Byli jsme zvyklí na uspěchaný
život, neustále jsme se za něčím honili. Teď jsme
nuceni zvolnit. Byli jsme zvyklí jezdit na dovolené jak do ciziny, tak i po naší republice. Nyní
jsme zůstali doma. Pokud však jen budeme sedět zavřeni doma a nebudeme se hýbat, volný
čas budeme věnovat sledování zpráv v televizi
o tom, jak koronavirus řádí a u toho atakovat
chladničku či vinotéku (pivotéku) plnou zásob.
Výsledkem budou ochablé svaly, stres a kila navíc. Tudy cesta opravdu nevede.
Jak tedy lépe využít volný čas, zlepšit svůj
zdravotní stav, podpořit imunitu a přitom být
i v dobré psychické kondici? Odpověď je snadná a v podstatě nestojí žádné peníze. Snažit se
více poznávat své blízké okolí. Poznáváním ale
nemyslím sednout do auta a pozorovat přírodu z okna automobilu. Ne ve všem souhlasím
s názory klimatické aktivistky Gréty, ale něco
pro zlepšení životního prostředí udělat můžeme tím, že na nákup dojdeme pěšky, na výlet se
vydáme pěšky, na kole nebo veřejnou dopravou. V přírodě hrozí nákaza koronavirem jen minimálně, veřejná doprava je v současné době
jen málo využívána a pokud dodržíme základní
pravidla hygieny, tedy že udržujeme odstupy
od ostatních spolucestujících, nosíme roušku
a rukavice, ruce si myjeme a případně ošetříme
dezinfekčním gelem, pak eliminujeme riziko
nákazy.

Pojďme tedy společně
vyrazit na výlet
První tip, který jsem si pro vás připravila, je výlet podél Zahořanského potoka. Letos se měl
v březnu uskutečnit již třetí ročník tohoto pochodu, ale kvůli nouzovému stavu se nekonal.
Nic nám tedy nyní nebrání, abychom to dohnali. K dispozici máte tři varianty výletu.



První a asi nejjednodušší je využít k jedné cestě autobus. V Psárech nasedneme
do autobusu č. 341 a dojedeme do Jílového.



Na tento spoj navazuje autobus č. 444, který
nás doveze do Davle. Cesta vede přes krásnou
obec Petrov, můžeme se kochat výhledy na vrch
Třeštibok, pod kterým teče řeka Sázava. V Davli
vystoupíme na zastávce Davle obec a přejdeme
most na druhý břeh. Z mostu se nezapomeneme podívat na soutok Vltavy a Sázavy, uvidíme
ostrov, na kterém stával Ostrovský klášter sv.
Jana Křtitele, založený za krále Boleslava II. Nad
soutokem se tyčí vrch, na jehož návrší stávala
osada Sekanka, která byla centrem řemeslníků,
kteří zajišťovali ekonomický chod Ostrovského
kláštera. Ale to jsem trochu odbočila, návštěva Sekanky a soutoku by mohla být cílem samostatného výletu. Poté co přejdeme Vltavu,
dostaneme se na začátek našeho pěšího putování. Celá trasa vede po modré turistické
značce a neustále kopíruje Zahořanský potok.
První část cesty procházíme chatovou osadou
Libřice. U Oborské lávky se cesta rozdvojuje,
je možno jít doprava směrem na Petrov nebo
Bohuliby. My se ale budeme držet modré a tady nás čeká dobrodružství. Zahořanský potok
se vine údolím lemovaným po obou stranách
vysokými srázy. Na mnoha místech potok přetíná naši cestu a my ho musíme překonat – celkem 7x. Dříve zde byly lávky, povodeň však většinu z nich strhla a my musíme vodu zdolat jak
to jen jde. Někde jsou napříč položené klády,
jinde skáčeme po kamenech nebo si prostě zujeme boty a potok přejdeme.
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Třetí varianta je pro zdatnější turisty. Znamená jít pěšky cestu tam i zpět.
Abychom nešli úplně stejnou cestou, je možné
na zpáteční cestě odbočit u Oborské lávky doprava, pokračovat směr Bohuliby po žluté turistické značce a přijít do Jílového. (celkem cca
20 km)

Druhou variantou, jak tento výlet absolvovat, je jízda na kole. Ze Psár dojedeme
na Radlík, tam odbočíme u Billy doprava a dojedeme do Davle přes Petrov. Cestu Zahořanským
potokem zvládneme snadno, koryto lze na kole
bez problémů přejet.

Výlet není nikterak náročný a pokud nejste
zdravotně limitováni, určitě ho zvládnete. Při
předchozích ročnících pochodu s námi šly i děti, které patřily k těm nejaktivnějším účastníkům
a držely se na čele.

„Třináctka“ nám
zvirtuálněla

kavárničkách, výletech a jiných aktivitách, nám
moc chybí. V současné době si uvědomuji, jak
se nám paní Vlasta stará o šťastný a spokojený
život a myslí na naše zdraví! Díky.

Marie Šafaříková
Je nám to moc líto, že náš nový klub „Třináctku“
zatím nemůžeme vzhledem ke koronavirové situaci využívat a těšíme se na naše společné akce v tak krásném prostředí. Co se však dá dělat.
A tak jsme se v současné virtuální době přidaly
i my k těm, kteří používají moderní technologie.
Nejsme přeci nějaké staré báby, které si neporadí s počítačem nebo s chytrým telefonem. 
Prvním krokem k našemu zdokonalení ve zvládání bezkontaktní komunikace bylo školení
v ovládání chytrého telefonu. Pochopitelně
přes webovou aplikaci. Levou zadní jsme pronikly do tajů ovládání WhatsAppu, Facebooku,
Skypu a komunikačních webových aplikací pro
školení a přednášky. Největším problémem
pro nás byla skutečnost, že nemůžeme mluvit
všechny najednou, jak už to na našich společných akcích bývá zvykem. Nicméně i závěrečnou lekci Univerzity třetího věku jsme dokázaly
zvládnout, přestože hlasování při výběru nového tématu pro příští semestr bylo náročné.
V podstatě nejjednodušší akcí byla přednáška
z cyklu Zdraví. Tam jsme jen poslouchaly, takže
nevznikaly problémy s bojem o slovo.
Je to skvělé, že nejsme odříznuté od světa a od
svých kamarádek, ale už aby tahle doba skončila, protože naše setkání, ať už při tanci, cvičení,
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Na všechny pravidelné kroužky a kurzy bude
spuštěno přihlašování 1. 8. na webu obce,
kde bude také zveřejněn seznam a přesný čas
kroužků.

Vzdělávání

Většina kroužků zůstane ve stejných dnech
i podobných časech jako letos.
Veronika Tichá, Daniela Fremuntová
Stejně jako jarní příroda se probouzí k aktivnímu životu, celé Česko se konečně pomalu oklepává z počátečního „koronašoku“. Postupné obnovování společenského života se rozšířilo i na
ZŠ Amos. Ta se už stihla dostat do povědomí
jirčanských obyvatel jako významná platforma
centra neformálního vzdělávání Neformálko,
což vykouzlilo úsměv na rtech nejen organizátorům a lektorům, ale také pravidelným i novým účastníkům našich kurzů a akcí.
S Neformálkem je spojená také krásná nová
knihovna, na jejíž nové umístění si od jejího
otevření zvyká čím dál více lidí, a to včetně naší nejmladší generace. Kromě několika tisíců
svazků beletrie a naučné literatury pro dospělé

disponuje knihovna také velkou sbírkou kvalitních knih pro děti a mládež, které jsou k zapůjčení zdarma.
V současné době se stále aktivně pracuje na
digitalizaci a modernizaci celé knihovny, což
výrazně zrychlí a zjednoduší výpůjčky i vracení
knih. Od září bude k dispozici také jako studovna a příhodné místo k čekání rodičů na děti,
nebo dětí na rodiče. Čekání určitě zpříjemní
časopisy a společenské hry, které postupně
přidáváme. S psaním úkolů opět ráda pomůže
vystudovaná bohemistka Veronika Tichá.
Na letní prázdniny zde plánujeme hry a akce ve
stylu oblíbených jednoduchých bojovek, což
jistě ocení především rodiče dětí neustále „přišpendlených“ u monitorů a obrazovek. Letní počasí vybízí k outdoorovým aktivitám a my v tom
vaše děti hodláme podpořit! Děkujeme všem,
kteří se zúčastnili první takové akce, kterou bylo hledání barevných kamínků v okolí knihovny v období nouzového stavu. Z kamínků měli
účastníci bojovky složit literární a zároveň filmovou postavu. Jako první nám rozluštěnou
hádanku poslala Danča Hubíková s maminkou.
Akce měla úspěch i u dalších, a proto se v podobném duchu chystáme pokračovat i v letních měsících. O aktuálních akcích budeme
informovat vždy na facebooku Neformálka a na
webu obce Psáry. Těšíme se na všechny účastníky.
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Před zahájením nouzového stavu jsme ve spolupráci s Národní knihovnou připravovali hned
několik atraktivních interaktivních přednášek
pro teenagery v nové multimediální laboratoři sídlící pod knihovnou. Konkrétně se jednalo
o workshopy a přednášky na témata jako práce
v médiích a s novináři, fungování bulváru, o práci před televizními kamerami včetně vlastních
zkušeností a příkladů přímo z praxe. O žádnou neuskutečněnou akci nebudou zájemci
ochuzeni, všechny akce přesouváme na další
školní rok. Přednášky a semináře povede paní
Irena Maňáková (ředitelka Odboru komunikace
Národní knihovny a obyvatelka naší obce) a další odborníci z oboru. Pokud jste třeba zrovna vy
také odborník na nějaké téma, které by zaujalo
a obohatilo děti, mládež nebo dospělé z obce,
ozvěte se nám. Budeme rádi, když se knihovna
stane centrem setkávání a vzájemného obohacování mezi sousedy a obyvateli obce.

Pokud se chcete přidat, rezervujte si středy dopoledne od 11.30 hod.
Součástí lekce bude protažení a roztančení celého těla, posílení a uvolnění bederní a pánevní
oblasti a různé dechové techniky. Na kurzu se
bude také pracovat s pánevním dnem a pečovat o bříško v těhotenství i po porodu. Na závěr
všechny účastnice kurzu čeká příjemná a uvolňující relaxace se zpěvem určeným jak samotným maminkám, tak miminkům.
Velice rádi také rozšiřujeme oblíbenou
Angličtinu maminek/tatínků za přítomnosti dětí s lektorkou Monikou Mráček. Ke stávajícímu
kurzu konverzace přidáme od září ještě kurz
pro začátečníky. Oba kurzy budou ve středu
– od 8.30 začátečníci a od 9.30 konverzace.
Monika povede ve středu od 20.00 také jednu
večerní lekci konverzace v ZŠ Amos.
A v neposlední řadě se uskuteční také odložený
kurz šití, rozložený na několik večerů, který povede paní Denisa Sokolová. Těšit se můžete i na
floristické workshopy pro dospělé i děti, které
připravuje paní Monika Tačnerová.

Tolik k plánovaným jednorázovým akcím. Od
září se můžete samozřejmě těšit i na pravidelné kroužky a kurzy. Ke stávajícím, které fungovaly od začátku tohoto školního roku, jako jsou
Hýbánky s Hafíkem, Cvičení s Mickou Cvičkou,
Šití, Vaření, Míčové hry, DIGI hrátky, Angličtina
pro maminky s dětmi, Keramika, Dramatický
kroužek, Zpíváme si pro radost a Angličtina
pro všechny věkové kategorie, přibude ještě
minimálně Pilates (pro dívky z druhého stupně
v pondělí od 14.00) a pro děti z 1.–3. třídy Balet
(pondělí 15.00) a Dětská jóga (středa 15.00).
Kroužek Lezení přesouváme na četná přání
na pozdější čas (úterý 17.30), aby měly možnost chodit i starší děti. Opět ho povede pan
Antonín Schreiber.
Nově myslíme také na maminky s čerstvými miminky i miminky v bříšku. Věříme, že se budou
rády scházet třeba na lekcích Tanců s miminky. Povede je zkušení lektorka Katka Prouzová.
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Prázdninové
programy
pro děti

Zápisy do
dětských skupin
a mikrojeslí

skupinách je daňovou slevou, proto snižuje přímo
vypočtenou daň z příjmu až o 14.600 Kč za rok
2020 (pro mikrojesle neplatí). Cena v mikrojeslích
se odvíjí od počtu smluvních dní: 1 až 5 dnů v týdnu za 250 až 1250 Kč měsíčně (tj. 250,- Kč/den).
Stravu pro děti odebíráme z MŠ Štědřík.

Aby se děti v létě nenudily, připravili jsme ve
spolupráci s dětskou skupinou Klubíčko, pedagogy ze ZŠ Amos a dalšími lektory na celý
červenec již tradiční prázdninové programy,
a to jak prázdninové školky pro ty nejmenší,
tak příměstské tábory pro děti školou povinné.
Všechny programy budou mít základnu v budově nové školy, takže rodiče budou moci i různě staré sourozence vodit na jedno místo. Vařit
dětem bude skvělý tým kuchařů ZŠ Amos.

Zápis do dětských skupin Klubíčko a Michael
a do mikrojeslí Rafík probíhá letos koordinovaně on-line na www.psary.cz!

DS Klubíčko – provozovatel Rodinné centrum
Dolní Jirčany, provozovna Hlavní 12, Dolní
Jirčany, www.rcdomecek.cz.

Termín zápisu je od 15. 6. do 5. 7. Výsledky
zápisu budou oznámeny do 10. 7. Přednostně
přijímáme děti s trvalým pobytem v obci!
Lektorky se zaměřují na zajištění potřeb dítěte, na
výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte. Služba je poskytována v pracovní dny v době 8–16 hod. Dítě může navštěvovat
v plném programu 5 dní v týdnu nebo na sdíleném
místě. Díky spolufinancování z fondů Evropské unie
činní cena plného programu v dětských skupinách
2500,- Kč za měsíc, cena za rovnoměrně sdílené
místo 1500,- Kč za měsíc. Školkovné v dětských

Letos pro vás máme dvě novinky – abychom
pro vás vše zjednodušili, můžete přihlašovat
své děti 3–6 let na prázdninovou školku i ty starší 6–12 let na příměstské tábory prostřednictvím jednoho formuláře, sjednoceny jsou i platby a také místo konání – ZŠ Amos, Pražská 1000,
Psáry – Dolní Jirčany.
Druhá změna se týká plateb za programy.
Vzhledem k tomu, že současná koronavirová
krize dopadá na mnoho rodin, rozhodli jsme
se nejenom cenu programů pro všechny snížit,
ale nově nabízíme „solidární dotovaná místa“,
která jsou určena pro děti z rodin, které se kvůli
pandemii dostaly do finančních potíží. Ti z vás,
kteří mají možnost, mohou na tyto solidárně
dotovaná místa přispět zvolenou částkou přímo v přihlašovacím formuláři. Doufáme, že
tímto způsobem se nám společně podaří, aby
dobrodružné prázdniny s kamarády mohly
společně trávit všechny dětí, které mají o příměstský tábor zájem. Standardní cena za týdenní program je 2100,- včetně stravy. Za solidárně dotované místo je cena stanovena na
1200,- Kč. O dotované místo je možné požádat
ve formuláři přihlášky. Žadatele budeme následně kontaktovat za účelem ověření potřebnosti.
Přihlašování na příměstské tábory probíhá elektronicky na www.psary.cz.

Další info  betakova@psary.cz
DS Michael – provozovatel Institut pro rodinu
a mezilidské vztahy, z. ú., provozovna Hlavní 12,
Dolní Jirčany.
Další info  michael@kucerovic.cz, 775 294 000
Mikrojesle Rafík – provozovatel Rodinné centrum Dolní Jirčany, provozovna Spojovací 600,
Dolní Jirčany.
Další info  michael@kucerovic.cz, 775 294 000

A na jaké programy se tedy vaše děti mohou
těšit?
Prázdninová školka s Klubíčkem pro děti od 3
do 6 let (školkové děti)
• 29. 6.–3. 7.	Výprava s tučňákem na sever
• 7.–10. 7.	Výprava do pralesa za opicemi
• 13.–17. 7.	Výprava do pravěku za mamuty
Výprava s rybičkou na dno mořské
• 20.–24. 7.	
• 27.–31. 7.	Výprava za indiány na koni
Příměstské tábory pro děti od 6 do 12 let (žáci
ZŠ 1.–6. tř.)
• 29. 6.–3. 7. Indiánské léto s Monikou
Fuxovou a Ivetou Herzánovou
• 7.–10. 7.	
Olympijské hry s Terkou
Velebovou a Bárou Crkvovou
• 13.–17. 7.	
Hrátky s přírodou s Terkou
Velebovou a Bárou Crkvovou
• 20.–24. 7.	
Tábor barevných překvapení
s Renátou Kizurovou a Renatou
Crhovou
Správnou stopou s Monikou
• 27.–31. 7.	
Mazurovou, Renatou Kopanicovou
a Ivetou Herzánovou

34www.psary.cz

Přijmeme řidiče skupiny C !

AUTODOPRAVA NOVÁK
 odvoz odpadních vod 
tel.: 602 504 174
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Michael
a Rafík

pedagogika či přístup Začít spolu…
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 sebeobsluhu, stavět
na tom, co dítě přirozeně dokáže. Jsou pro nás
důležité tradice, děti podporujeme v rituálech
a zvycích, které přinášejí ze svých rodin.

Mgr. Jiří Kučera,
zastupitel
Máme za sebou další rok spolupráce při péči
o psárské děti. I když byl nyní v závěru náročnější, všichni si odnášejí zážitky, zkušenosti a hlavně
nové dovednosti. A kdo to je Michael a Rafík?
Někteří rodiče už vědí. Dvě skupinky dětí – šestičlenná dětská skupina a čtyřčlenné mikrojesle.
Letos jsme ani nemohli udělat setkání na zahradě a den otevřených dveří, ale určitě si to vynahradíme jinými akcemi na podzim.
Od září už nás nenajdete na faře, ale budeme v opravené původní, staré škole na návsi
v Dolních Jirčanech. Tedy vlastně jen dětská
skupina Michael. Rafík se přestěhuje tam, kde
dnes bydlí dětská skupina Klubíčko, kousek
pod návsí. A novinkou je také to, že jsme se
domluvili s obcí na spolupráci a nabízíme všem
rodičům společné přihlašování do dětské skupiny, které se spustilo 15. 6. 2020 na obecním
webu. Souhlasili jsme s tím, že budeme fungovat hlavně pro psárské děti a na místech, která
jsou dotovaná EU a MPSV ČR, zachováme jednotnou, poměrně nízkou cenu pro všechny děti
– zveřejněna bude také na obecních internetových stránkách.

U nás se malí chlapci i slečny učí respektu k sobě

navzájem, k odlišnostem a zároveň mají možnost 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 výcvik v daseinsanalyticky zaměřené psychoterapii. V práci s oběma skupinami pomáhají chůvy
Radka a Tereza. Více informací vám rádi poskytneme osobně. S dotazy se můžete obracet také
na email michael@kucerovic.cz, případně volejte na tel. 775 294 000.

Malá technická
univerzita
v Žabičkách
Silvie Seglová

Než ale přijde září, budeme přechodně přebývat v Klubíčku všichni. Naše chůvy se už těší na
prima letní dny a spoustu legrace a dobrodružství na výletech. Upřímně, nemají to jednoduché. Státní úřady trvají na velkém množství regulace, a proto musí mít každá chůva speciální
výcvik, tedy pokud není zdravotní sestra, pedagožka nebo pracovník v sociálních službách.
Navíc se naše chůvy doučují v různých přístupech zaměřených na dítě a jeho jedinečnost
nebo v metodách, jako je například Montessori

ZÁPIS DO KLUBÍČKA
probíhá od 15. 6. do 5. 7. 2020 elektronickou
formou prostřednictvím formuláře na www.
rcdomecek.cz. Přednostně jsou přijímány
děti s trvalým pobytem v obci, jejichž rodiče splňují podmínky projektu (jsou aktivní
na trhu práce, hledají zaměstnání nebo se
na zaměstnání v rámci vzdělávání připravují).
Všechny děti v dětské skupině musí být ze
zákona řádně očkovány.

Děti ze třídy Žabiček se v pondělí 1. června měly možnost nechat provázet projektovým dnem
paní lektorkou z Malé technické univerzity. Den
se nesl v duchu názvu programu „Stavitelé
mostů“.
Po krátkém úvodu se děti společně vrhly na stavění z kostiček. Nejprve si každý postavil most
podle své fantazie, a pak se zjišťovalo, jak je
most pevný a jaké má vlastnosti. Trocha teorie
neuškodí, a tak se děti pomocí příběhu dozvěděly, kdo to byl Karel IV. a o co všechno se zasloužil.

Třeba bude jednou někdo z nich opravdový inženýr nebo stavitel mostů. Každopádně děti už
vědí, co je to pilíř a jak postavit most, aby byl
pevný. Osvědčení o tom, že jsou „Malí stavitelé
mostů“, už mají.

Pak přišlo na řadu stavění podle plánů. Děti si
zahrály na stavitele Karlova mostu. Největším
zážitkem po dokončení stavby bylo, když se děti i paní učitelky po postaveném mostě prošly.
Vyzkoušely tak svůj stavitelský um a pevnost celého díla.
Následovaly venkovní pokusy s vodou, kdy děti
zjišťovaly, co plave, co se potápí a co do vody
nepatří. Zahrály si pohybovou hru „Prolézání
pod mostem“. Na závěr velmi vydařeného dne
se děti vydaly hledat v našem okolí most, který
by mohly prozkoumat.

Výsledky zápisu budou oznámeny do 15. 7.
36www.psary.cz
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Naše čtyři
distanční měsíce

Objevitelé z 2.A
Renáta Kizurová
Po uzavření škol se třída 2.A propojila přes telefony, vytvořila se třídní skupina a OBJEVITELÉ
se mohli pustit do prozkoumávání nových možností. Sdíleli jsme a učili jsme se, jak se učit jinak. Ale co je nejdůležitější: byli a jsme v tom
spolu! Díky podpoře rodičů a nasazení dětí si
tu jízdu do neznáma užíváme .

1.A a online výuka
Jiřina Michálková
Jak se s touto situací vypořádali prvňáčci? Od
začátku nám paní učitelka posílala pravidelné
týdenní plány učiva, kam nám zařazovala i prima online cvičení, na kterých jsme si dané učivo
mohli procvičit hravou formou. Důležitou úlohu
ale hráli naši rodiče, protože nám museli hodně pomáhat, kontrolovat nás a radit s technikou.
Postupem času jsme se začali setkávat s paní učitelkou přes počítač. Tam jsme si utužovali učivo,
ale hlavně jsme si vzájemně mohli popovídat
a konečně se i vidět. V další fázi se stala online
výuka pravidelnou součástí naší výuky. Společně
jsme plnili úkoly z plánu, a tak rodičům trochu
ubyla starost o naše učení. Po celou dobu jsme
pravidelně plnili testíky přes Edupage a hlavně
posílali paní učitelce fotografie svých úkolů. Přes
to všechno se ale skoro všichni znovu těšíme do

Čarodějnice ve 2.B
Alena Mühlsteinová
Že si nemůžeme 30. dubna udělat čarodějnickou školu, na kterou jsme se moc těšili?
Prostě jsme to vymysleli jinak a sešli se alespoň
přes obrazovky počítače.

školy. I Den dětí jsme zvládli online.

Jako čarodějové a čarodějnice jsme si přečetli
o Svatojakubské noci, blíže se seznámili s tímto
svátkem. Pracovali jsme s textem o čarodějnicích, hledali rýmy, verše, vymýšleli čarodějnicím

a čarodějům jména, hráli čarodějnické bingo,
kimovku a sestavovali zaklínadlo. I když jen na
dálku, tento den jsme si moc užili.

Prvňáčci zvládají online
na jedničku
Lucie Holbíková

Letošní online školní vlak

Domácí výuka v 1.B probíhá 2x týdně pravidelnými Skype setkáními, kde hrajeme hry, procvičujeme, čteme a počítáme. Děti jsou úžasné,
ukázněné a hezky pracují. Při Skype hodinách si
spolu také zpíváme a cvičíme.
Každý týden máme písmenkovou výzvu: tvoříme písmena, modelujeme, hledáme doma
něco, co na dané písmeno začíná, atd. Přes
Youtube videa, která paní učitelka točí, zvládáme psát i diktáty. A dětem se daří. Pravidelně
děti dostávají kouzelnické dobrovolné úkoly,
které rády plní: vymysli jméno kouzelníka, zacvič si s kouzelníkem, vytvoř z lektvaru slovo,
namaluj obrázek kouzelníka. V prvouce u online krmítka děti poznávaly ptáčky a jiná zvířata,
tvořily plakát či koláž. Online krmítko mělo veliký úspěch i u rodičů. Nezapomínáme ani na

Renáta Dlouhá
Když bylo jasné, že „letošní školní vlak“ se do
normálních kolejí už nevrátí, rozjela se napříč
všemi ročníky online výuka. Rodiče se snažili
dětem i učitelům pomoci, za což jim patří velký
dík. V průběhu května již měla většina dětí alespoň na chvíli k dispozici počítač.

pohyb, kdy děti chodí na procházky, kde poznávají rostliny a kvetoucí stromy. Někteří prvňáčci
dokonce tvoří videa, jak skáčou na trampolíně.
S touto těžkou situací jsme se poprali statečně
a vše se snažíme dělat s úsměvem na tváři.

Online výuka sice přímý kontakt nenahradí, ale
stala se dočasným prostředkem, jak „být spolu“. Mohly se nejen posílat vypracované úkoly,
ale také sdílet zážitky, řešit problémy a prostě si
třeba i jen tak popovídat. A samozřejmě se především společně pracovalo a bylo možné řešit
i složité úlohy, ke kterým by jinak většina dětí
potřebovala pomoc rodičů. Společnými silami

jsme je ale mohli zvládnout. A za 5.B mohu říct,
že překážkou nebyly ani rozdílné technické
možnosti. Ne všichni měli kameru, někoho jsme
třeba zase neslyšeli, ale vždy bylo společné set
kání u počítače milé a přínosné.

Moc děkuji rodičům za výbornou spolupráci!

38www.psary.cz
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Boloňské
špagety,
vítěz školního
jídelníčku

Jaký jste byl strávník vy, když jste byl kluk školou povinný? Bylo nějaké jídlo, které jste nejedl či dosud nejíte?
Nebyl jsem a dosud nejsem vybíravý strávník.
Ve školní jídelně mi chutnalo. S úsměvem vzpomínám na jídla jako sekaná s „bramborovou“
kaší z prášku nebo klasické UHO (univerzální
hnědá omáčka). Je jen málo jídel, která bych
si opravdu nedal. Nemám třeba rád tepelně
upravené ovoce a krupicovou kaši. Na buchtě
či zákusku si pochutnám ne s kávou nebo s čajem, ale se sklenicí vody.

Mgr. Martina Běťáková,
místostarostka
David Raušer pracuje v kuchyni ZŠ Amos od
jejího otevření. S láskou a nadšením připravoval společně se svými kolegy raut na slavnostní
zářijový den, vařil obědy pro děti a pedagogický sbor, od půli března putují ze školní jídelny
stovky jídel také k našim občanům. Přestože
je škola zavřená, kuchyň jede na plné obrátky
a zájemci si zde mohou objednat a vyzvednout
výborný oběd.

Často se diskutuje, jestli se mají děti do jídla
nutit, nebo je lepší nechat volbu na nich, zda
mají dojídat vše, co dostanou na talíř… Co si
o tom myslíte vy?

Davide, kde jste pracoval do doby, než jste nastoupil do kuchyně naší základní školy?
Od vyučení jsem vždy pracoval v restauracích
v soukromém sektoru. Bylo to časově náročné,
hlavně když se nám narodil první syn. Při každé
změně zaměstnavatele jsem se více a více přibližoval k domovu. Posledních několik let jsem
vařil v blízkém okolí. Když přišla příležitost vařit
v nové škole, byl jsem za ni rád. Nyní můžu jezdit do práce na kole nebo chodit pěšky a odpoledne doprovodit syna ze školy.
Jak moc se liší práce kuchaře v restauraci a ve
školní jídelně?

Je pravda, že jsem úplně nevěděl, co mě čeká,
ale těšil jsem se. Vařit pro děti a pro dospělé
je velký rozdíl. Dodržuje se spotřební koš, normy, a také ochucení jídel je jiné. Nyní, skoro po
roce, kdy ve škole vařím, musím říct, že je to
konečně práce, která mi maximálně vyhovuje.
Práce ve školní kuchyni už není jen pro starší
dámy v gumových zástěrách!
Na rovinu, jak dětem v ZŠ Amos chutná?
Dojídají, či jsou vybíravé?
Popravdě, několik prvních týdnů jsem byl překvapený, kolik jídla se vyhazuje. To se mi dosud
nikde nestávalo. S postupem času se to ale
zlepšuje. Děti kolikrát ani nepoznají špenát od
zelí, a proto to nechtějí ochutnat. Nejsou zvyklé
jíst polévky, pokud není v nabídce gulášová nebo bramborová, ty jdou na dračku. Denně připravujeme na výběr i čerstvou zeleninu, ovoce
nebo moučník, aby děti měly možnost volby.

40www.psary.cz

Nejsem zastánce toho, aby se děti nutily a musely sníst vše, co jim nandáme na talíř. Rád ale
vidím, když děti ochutnají nějaké jídlo poprvé
a přijdou si přidat. I naše syny doma učíme,
aby jídlo alespoň ochutnali, než ho odmítnou.
Pamatuji si, jak nás ve škole nutili všechno dojídat. Učitelky nad dítětem stály, dokud tu růžičkovou kapustu nesnědlo, a znechutily jim ji už
navždy. Přitom by jí v dospělosti mohly přijít na
chuť. Znám i děti, které odnášely maso domů
v kapsách zástěrky!
Koronavirová epidemie v půli března zavřela
školy. Školní jídelna ale fungovat nepřestala
a vy jste se svým týmem téměř okamžitě začal
vařit pro obyvatele naší obce. Zpočátku to byl
jen takový nápad na zkoušku, v následujících
týdnech jste ale vařili stovky a stovky obědů.
Jaká to byla pro vás zkušenost?
Na žádost obce o zajištění obědů pro místní občany celý tým kuchyně reagoval kladně.
S vedením školy a obce jsme se domluvili, jak
vše nejlépe zvládnout. Obec pořídila zatavovací baličku na hotová jídla a rozjela objednávání přes obecní web. Je v plánu pokračovat
ve vaření pro veřejnost i nadále, budeme ale
muset nejspíše omezit počet obědů. Na naši
práci dostáváme většinou pozitivní reakce, což
je příjemné slyšet. V kuchyni máme dobrý tým,
a všichni i v téhle nesnadné době pracují na


100 %. Rád bych jim za to poděkoval a stejně
tak celému vedení školy. Do práce chodíme
dříve, abychom stihli připravit jídla k odběru.
Nyní nemusíme tolik dodržovat přísné normy,
a tak se na jídelníček dostanou i jídla, která byste od nás za běžného provozu neochutnali.
Kdybyste měl sestavit žebříček pěti nejoblíbenějších jídel našich školáků, která to jsou?
Do TOP 5 jídel rozhodně patří boloňské špa
gety, vepřové na paprice s těstovinami, řízek
s bramborovou kaší, losos s bramborem a svíčková s houskovým knedlíkem.
Obědy v ZŠ Amos si naši občané mohou objednávat i nadále až do 31. 7. 2020. Poté bude
provoz kuchyně pokračovat v září se začátkem
školního roku.
psary.cz/webform/objednavka-obedu-ze-zs-amos-pro-obcany-psar-a-dolnich-jircan
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Městská Policie
Jesenice
Jiří Michna DiS,
zástupce vedoucího Městské policie Jesenice

1. dubna
v odpoledních hodinách přijala hlídka MP
oznámení týkající se odchyceného psa, který se
volně pohyboval bez majitele v blízkosti hřbitova v ulici V Aleji. Po identifikaci zvířete a zjištění
adresy majitele jej oznamovatel události odvedl domů.

4. dubna
v ranních hodinách přijala hlídka MP Jesenice
oznámení o poničené autobusové zastávce
v Psárech v ulici Pražská. Přivolaná hlídka na místě společně se starostou obce provedla šetření,
při kterém bylo zjištěno, že způsobená škoda
přesahuje 5000 Kč. Událost byla předána místně příslušnému oddělení PČR k dalšímu šetření.

13. dubna
vyjížděla v nočních hodinách hlídka MP společně
s dalšími složkami IZS do rodinného domu v obci
Dolní Jirčany. Zde se nacházela žena, již se z důvodu psychických problémů zdravotně přitížilo
a která chtěla vše řešit tím, že si ublíží. Poté se
uzamkla v jednom z pokojů. Její syn, který byl
v domě také přítomen a měl o matku strach, událost oznámil na tísňovou linku. Hasičům se ženu
podařilo přesvědčit, aby pokoj odemkla a přivolaná lékařka si ji převzala do své péče.

17. dubna
vyjížděla v odpoledních hodinách hlídka MP do
ulice Chrpová, kde stálo vozidlo v rozporu s právními předpisy v prostoru obytné zóny. Přivolaná
hlídka vyřešila protiprávní jednání řidiče špatně
parkujícího vozidla na místě dle zákona.

20. dubna
v odpoledních hodinách řešila hlídka MP událost, kdy neznámý vandal poškodil herní prvky na
dětském hřišti v areálu MŠ Psáry. Strážníci zdokumentovali vzniklé škody a celá věc byla následně
předána PČR k dalšímu šetření.

Krajské ředitelství policie
Středočeského kraje

SPOLU
TO ZVLÁDNEME
NAŠE PRÁCE MÁ SMYSL V KAŽDÉ DOBĚ
Nabízíme:
- profesní a kariérní růst
- pracovní doba 37,5 hod./týden
- 6 týdnů dovolené
- možnost doplnění VŠ vzdělání
- náborový příspěvek 150 000 Kč
- bezúročné půjčky, benefity
- stabilita a jistota zaměstnání
- volba pracovního zařazení

HLEDÁME NOVÉ ČLENY NAŠEHO TÝMU

725 523 406
poj.nabor@pcr.cz
policie.cz/nabor
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Petra našla
kamarádku
Lucka Kolorosová
O Domově Laguna jsem slýchávala od své kamarádky Evy Ungerové, která zde pracuje v keramické dílně. Byla jsem u toho, když přemýšlela o projektu dobrovolnictví, vymýšlela k němu
letáček, dávala celou věc dohromady.
Už v té době jsem si říkala, že bych se měla
zapojit, vždyť mám k tomu ideální podmínky.
Bydlím jen nějakých 17 km od Psár, děti mám
větší, doma mě už pořád nepotřebují. Mám vystudovanou speciální pedagogiku, ale učím na
běžné základní škole, takže bych mohla opět
využít své znalosti a zkušenosti z dob studií
a svého prvního zaměstnání u dětí s kombinovaným postižením. Pořád jsem však toto rozhodnutí oddalovala.
Zlom nastal vloni v květnu na hudebním festivale Psáryfest. Tam jsem se díky Evě Ungerové
seznámila s mladou slečnou Petrou. Muziky
jsme si užívaly, jak jen nám její vozík dovolil. Popovídat jsme si však nemohly, protože

Petruška nedokáže mluvit. A proto jsem pár dní
nato jela do Psár za Petruškou znovu. Mluvit totiž sice neumí, ale dokáže psát zprávy a maily na
počítači očima. A tak jsme si dlouho „povídaly“
o sobě, o svých zálibách, rodině, o životě.
Bylo rozhodnuto. Hned jsem věděla, že se
s touto šikovnou a bystrou holkou chci vídat
pravidelně. Jezdím za Petruškou každý čtvrtek,
povídáme si u počítače, jdeme se projít a společné odpoledne zakončíme kávou v psárské
pekárně. Také jsme spolu byly na hudebním
festivale Tloskov Fest, na výletě v Praze, teď se
spolu chystáme do kina. Během týdne si píšeme maily.
Děkuji Evě, že mě s Petruškou seznámila. Na
čtvrteční odpoledne se vždycky moc těším.
Zapomenu na všechny své starosti a problémy, znovu si uvědomím, jak mám život jednoduchý a snadný. Věřím, že Petrušce můžu její
dny naším kamarádstvím zpříjemnit a zpestřit.
Ostatně s takovou radostí a nadšením, s jakým
mě Petruška každý čtvrtek vítá, mě už dlouho
nikdo nikde nevítal. A to zahřeje u srdce.
Jmenuji se Petra Volková a bydlím v Laguně
v Psárech. Mám jednu kamarádku, která se
jmenuje Lucka. A ta Lucka každý čtvrtek se
mnou chodí ven na zmrzlinu a do pekárny.
Byly jsme na Psáryfestu s Luckou. Já si ráda
povídám s Luckou. Ukázala mi, kde byla na
dovolený na Slovensku. A já jsem jí napsala na
počítači, co jsme dělali s dědou, když tu byl. Já
chci s Lucou jet do Prahy, to mě baví. A taky si
povídat o životě.

Sport

SDH Psáry
Jan Honek,
velitel SDH Psáry
Tak hurá, už máme zase možnost trénovat. Mladí
hasiči SDH Psáry se do tréninku pustili s vervou sobě vlastní. První možnost tréninků nám pokazil déšť,
ale vedoucí ani děti přípravu nevzdali. Jakmile jim
počasí jen trochu přálo, vyrazili na hřiště a začali
trénovat požární útok. Pro vedoucí a tuším, že i pro
hasiče, bylo opět příjemné se setkat a začít znovu
trénovat. Všichni byli příjemně překvapeni, že koronavirová dovolená v kondici závodníků nebyla
znát, naopak domácí sportovní příprava přinesla
své ovoce. Kondice a odhodlání, a to hlavně mladých hasičů, jsou nadějné pro plánované závody.

Dále bychom rádi poděkovali všem, kteří se účastnili brigád organizovaných SDH Psáry: nejprve čištění stromového porostu v prostoru mezi sportovním hřištěm a čističkou odpadních vod, poté také
úklidu hasičské zbrojnice v přípravě na její plánovanou rekonstrukci. Děkujeme všem, kteří přišli
a přiložili ruku k dílu.
„Plameni zdar!“ Díky všem!
44www.psary.cz

Foto: Jiří Sklenář

Pro nadcházející dny do letních prázdnin víme s jistotou, že se uskuteční závody v požárním útoku
v Psárech. Termín tohoto sportovního utkání spojeného s oslavou Dětského dne je organizátory stanoven na 27. 6. Místem hasičského klání je fotbalové hřiště v Psárech. Diváci se mohou těšit na zřejmě
jediné klání v požárním útoku v tomto pololetí roku
2020! Věřím, že všichni mladí dobrovolní hasiči se
budou chtít maximálně předvést a ukážou nám své
odhodlání pro dokonalé výkony. Pro děti bude připravena řada neodolatelných atrakcí a samozřejmě i výborné občerstvení. Oslavíme tak vstup do
oficiálních prázdnin a času opravdových dovolených. Na všechny se SDH Psáry moc těší.
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Floorball + GYM
+ TRIP Academy
Vít Voltr
Floorball Academy chystá po odeznění epidemie
mnoho novinek. Nabídne tréninky zaměřené na
všestranný sportovní rozvoj a pro děti připravuje
prázdninové výlety.
Floorball Academy rozšiřuje své pole působnosti.
Florbal nově nebude jediným sportem, na který se
akademie zaměří. Od září naplno rozjíždíme nový
projekt GYM Academy. Jeho cílem je rozvíjet přirozeným způsobem všestranné sportovní schopnosti
a dovednosti dětí od předškolního věku. Od května až do konce prázdnin nabízíme našim členům

a jejich přátelům na vyzkoušení zdarma tréninky
pod hlavičkou GYM Academy. Přesné termíny tréninků jsou zveřejňovány na webu floorballacademy.
cz. Od září se potom tréninky GYM Academy na
některých místech stanou plnohodnotnou součástí
portfolia akademie a doplní tak tréninky Floorball
Academy, které se rozběhnou v běžném režimu
podobně jako v tomto školním roce.
„Chceme, aby se nejmladší děti věnovaly všeobecné sportovní přípravě a v mladším školním věku
vyzkoušely různé sportovní aktivity. Vybrat si sport
a specializovat se mohou později. Podobný model
funguje mimo jiné v severských zemích, například
ve Švédsku. Díky tomu si děti vytváří celoživotní
pozitivní vztah ke sportování a k pohybovým aktivitám”, zdůvodňuje nový koncept jeden ze zakladatelů Floorball Academy Jakub Menhart.

Podle Národní zprávy o pohybové aktivitě dětí
a mládeže z roku 2019 chybí českým dětem přirozený pohyb, a to i těm, které se věnují organizovanému sportu. Neorganizovaným pohybovým aktivitám se podle zprávy věnuje více než dvě hodiny
denně jen 27 procent dětí. Na nepříznivém trendu
se podle odborníků podepisují i rodiče, kteří vozí
děti do kroužků i do škol. Vinu na něm nesou i samotné děti, které dávají ve svém volnu přednost
sezení u monitorů. „Hlavním důvodem nedostatku
pohybu za nás je, že děti nevidíme venku, aktivní
čas tráví venku velmi málo. A také sedavé chování,“
řekl novinářům hlavní autor zprávy Aleš Gába.
Naučit děti, jak trávit svůj čas aktivně venku, je jedním z cílů projektu GYM Academy. „Chceme našim svěřencům ukázat, že trávit čas venku hraním
různých sportovních her může být stejně zábavné
nebo i zábavnější, než sedět doma u počítače.
Budeme se věnovat základům různých sportovních
a pohybových her a tréninky budou také vycházet
z atletických a gymnastických základů,” dodává manažer akademie Daniel Menhart.
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BURGERS
OBJEDNÁVKY A ROZVOZ

736 265 556
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Pro svůj nový projekt zvolili organizátoři i hymnu
– Tři rohy, penalta od písničkáře Jarka Nohavici.
„Přijde nám, že text přesně vystihuje směr, kterým
bychom se chtěli vydat. Chceme dnešním dětem
ukázat, jak si venku hráli jejich rodiče, a probudit v nich touhu po přirozeném pohybu,” dodává
Menhart.
Floorball Academy ale chystá i další aktivity.
Vzhledem k situaci kolem koronaviru bylo nutné
zrušit závěrečný halový turnaj sezony i Roadshow,
na které měli členové jednotlivých kroužků poměřit své síly pod otevřeným nebem. Uskutečnit by se


ale, za splnění vládou stanovených hygienických
podmínek, měly oba turnusy příměstských kempů
od 13. do 17. 7. a od 20. do 24. 7. v hale Na Fialce
v Říčanech. Kromě nich a otevřených tréninků GYM
Academy se rovněž poprvé rozjede projekt TRIP
Academy. V rámci něj budou moci členové akademie se svými kamarády a trenéry vyrazit na výlety
po Praze a jejím okolí. Více informací naleznete na
www. floorballacademy.cz.

Ceny inzerce v časopisu PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ
šířka výška cena
formát
[mm] [mm] [Kč]
celá strana na spad
176+5 250+5 4200,celá strana
156
225 4200,1/2 strany
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110 2300,1/4 strany
75
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156
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oznámení našich
156
52 500,občanů
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: p
 sarskyzpravodaj@psary.cz.
Web: psary.cz/psarsky-zpravodaj
Redakční rada: Ing. Jitka Svobodová, Jiří Římovský,
MUDr. Jaroslav Sokol. Za obec Psáry: Vlasta Málková
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PŘIJĎTE si výhodně
NAKOUPIT

do nové podnikové prodejny

mražená zelenina, houby, ovoce a další
sortiment mražených potravin
Otevřeno : Po, St, Pá 14:00 – 17:00 h

K Jahodárně 40, 252 50 Vestec

www.agrojesenice.cz | mrazirna@agrojesenice.cz

