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Obsah slOvO na úvOd

vážení občané, milí sousedé,

v rukou držíte červnové číslo Psárského zpravo-
daje, epidemie ustupuje a  vyhlídky na  letošní 
prázdniny vypadají nadějně. Fungování obce 
se vrací ve všech oblastech do normálu. Opět 
jsme přivítali nové občánky a děti si užily skvěle 
zorganizované dětské dny ve sportovních are-
álech v  Psárech i  Dolních Jirčanech. A  dětem 
jsme se věnovali tentokrát i na červnovém za-
stupitelstvu. v  naší obci žije mnoho mladých 
rodin. Děti jsou nedílnou součástí zdejšího ži-
vota, plné jsou mikrojesle, obě dětské skupiny 
i mateřská školka. Plno bývá i na dětských hřiš-
tích, o kterých zastupitelé diskutovali. veřejných 
dětských hřišť (či hřišťátek) máme v obci celkem 
pět. v  obou sportovních areálech, na  sídlišti 
Štědřík, v psárské lokalitě v Zahradách a v loka-
litě Staving–Jirčany mezi kostelem a mateřskou 
školkou. Pět hřišť není málo, ale vzhledem k roz-
lehlosti naší obce to mají některé rodiny s dět-
mi na hřiště poměrně daleko. A navíc, přesto-
že hřiště pravidelně udržujeme, některé herní 
prvky už potřebují výměnu. na  téma dostup-
nosti a  kvality dětských hřišť upozornila jedna 
z  maminek v  jarních měsících. vybídl jsem ji, 
aby společně s rodinami ve svém okolí navrhly, 
kde by bylo možné další nové hřiště vybudovat. 
Odpověď na sebe nedala dlouho čekat a sku-
pina rodičů navrhla využít lokalitu u  vápenky. 
Již před mnoha lety jsme o  využití této části 
obce diskutovali, ale společný záměr jsme teh-
dy nenašli. nyní jsme tedy díky této iniciativě 
téma znovu otevřeli a v létě budeme pracovat 
na  možných variantách využití krásného okolí 
vápenky, aby sloužilo místním obyvatelům, ale 
zároveň bylo citlivé k přírodě, kterou si rozhod-
ně nechceme ničit. 

Proč to vše vlastně píšu zde v  úvodníku? rád 
bych vás všechny vybídl: pokud i vy víte o ně-
čem, co by přispělo ke spokojenějšímu životu 
v naší obci, máte zajímavý nápad, co by se dalo 
zrealizovat, určitě napište nebo zavolejte!

Váš starosta Milan Vácha

Mgr. Milan Vácha,
starosta obce

důležitá telefOnní 
čísla a infOrmace

KORONAMOBIL 728 052 123

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  poruchy a havárie 

nOnSTOP dispečink
formulář pro hlášení závad:
psary.cz/hlaseni-zavad-odpady

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

pohotovostní a poruchová služba plynu
1239 Pražská plynárenská – nepřetržitě

Městská policie Jesenice
775 775 978 nepřetržitá služba

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

tíseň, hrozící nebezpeČí – hasiČi dolní JirČany
731 104 110, 604 796 128

peČovatelská služba laguna psáry
731 615 686 Gabriela Křížová

241 940 454 (v pracovní době)

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

Obecní úřad – úřední hOdiny

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

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

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

Kalendář aKcí
seTříDěno PoDle DaTa konání

14. srpna, 13 hod.
90. výročí fotbalu 
sK rapid Psáry
na hřišti v Psárech

do 31. července
Uzávěrka fotosoutěže

4. září
Pohádkový les 2021
na Štědříku v D. Jirčanech

26

33

15
26. srpna po setmění
letní kino
na dolnojirčanské návsi

15. září, 18 hod.
Zasedání 
Zastupitelstva

26

4
23. září
Kat mydlář
Divadlo Broadway

26

 4 Rada a zastupitelstvo

infOrmace Z Obce
 8 Co se v obci udělalo 4–5/2021
 9 Zpráva starosty
 16 Rekonstrukce hlavní krajské silnice 

v Psárech míří do finále
 19 Pomníky v našich obcích
 20 Informace ke stavbě průtahu a vodovodní-

ho přivaděče

náZOry našich Občanů
 24 Rušení nočního klidu psy

sOciální a KUltUrní KOmise
 26 Fotosoutěž 2021 – kouzelný svět rostlin
 27 Univerzita třetího věku stále žije!
 28 Výsledky fotosoutěže
 29 Blahopřejeme seniorům
 30 Vítání občánků
 32 Třináctka se opět mění
 33 Pohádkový les 2021
 34 kam na výlet
 35 Výlet do Brandýsa nad labem a skanzenu 

v Přerově
 36 seniorská obálka pomáhá zachraňovat 

životy tři roky
 37 Pojď hrát fotbal za slavii!

vZdělávání
 38 Úklid kolem školky
 38 lesní obrazy
 39 elixír do škol 2021 aneb „fyzikáři fyziká-

řům“
 40 ohlédnutí za květnem
 42 neFoRMálko
 44 Máme rádi zvířata
 45 Putování za starými řemesly
 46 Psina – Psárské informace a nápady 
 50 Městská Policie Jesenice
 51 Moderní technologie pomáhají
 52 Zásahy jirčanských hasičů

sPOrt
 54 Floorball academy

Srdečně Vás všechny zveme na oslavu 10. narozenin Pohádkového lesa, která se bude konat za účasti
významných členů panovnického rodu Říše pohádek a jejich pohádkových příbuzných.

Setkáte se s nimi na trase pro mladší (od 3 do cca 7 let), kde Vás mezi jinými přivítají Včelí medvícci s celou
svou početnou rodinou, Sněhurka snad konečně prohlédne lest zlé královny a odmítne její otrávené jablko
a jsme zvědaví, kolik hříšníků nám letos zváží pekelná váha...

Na trase pro starší (od cca 7 do 12 let) se ocitnete ve světě Legolase a Gandalfa, proplujete nástrahy Pirátů
z Karibiku, zjistíte, zda se v místním potoce dá rýžovat zlato a jak je složité být dvorním alchymistou na
dvoře Rudolfa II...

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 překvapení. Na oslavu 10. výročí Pohádkového lesa po setmění
(cca ve 20 hodin) laserová show.

Obec Psáry Vás srdečně zve  na

Kdy:  
v sobotu  4. září 2021
od 13.00 do 18.30 hod.
(poslední start v 17 hod.)

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

Startovné:
50,-  Kč

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

Hurá!  Pohádkový les má narozeniny :-)  Je nám 10 let :-)   To si žádá gratulanty :-)
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Usnesení ze zasedání rady obce Psáry č. 12–2021 ze dne 30. dubna 2021

Přítomni:  Mgr. Milan vácha, vlasta Málková, Mgr. Martina Běťáková, Olga Kramosilová, 
vít Olmr

rO Usnesení č. 41/12–2021

i. schvaluje
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o  dí-
lo na  akci „II/105 Psáry, průtah (opaková-
ní)“ mezi obcí Psáry, Středočeským krajem 
a Společností pro II/105 Psáry, průtah (opa-
kování). Předmětem dodatku je prodloužení 

termínu pro provádění díla o 25 dní.
ii. pověřuje
Starostu Mgr. Milana váchu podpisem toho-
to dodatku.
hlasOvání / PrO: 5 / PrOti: 0 / Zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

Usnesení ze zasedání rady obce Psáry č. 13–2021 ze dne 5. května 2021

Přítomni:  Mgr. Milan vácha, vlasta Málková, Mgr. Martina Běťáková, Olga Kramosilová, 
vít Olmr

rO Usnesení č. 42/13–2021

i. schvaluje
Uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě ze dne 
22. 12. 2015 mezi obcí Psáry a Technickými 
službami Dolnobřežanska s. r. o. Předmětem 
dodatku je definice cen a  počtu nádob 
na objemný, separovaný a nebezpečný od-
pad uvedených v příloze č. 7.
ii. pověřuje
Starostu Mgr. Milana váchu podpisem toho-
to dodatku a přílohy.
hlasOvání / PrO: 5 / PrOti: 0 / Zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

rO Usnesení č. 43/13–2021

i. schvaluje
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o posky-
tování služeb pověřence pro ochranu osob-
ních údajů mezi obcí Psáry a  SMS-služby 
s. r. o. Předmětem dodatku je změna pově-
řence pro obec.

ii. pověřuje
Starostu Mgr. Milana váchu podpisem toho-
to dodatku.
hlasOvání / PrO: 5 / PrOti: 0 / Zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

rO Usnesení č. 44/13–2021

i. schvaluje
Uzavření dodatku č. 16 ke smlouvě o závaz-
ku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě 
na roky 2010 až 2024 (linka PID č. 332 a 362) 
mezi obcí Psáry a  ostatními obcemi, Hl. m. 
Praha zastoupené spol. rOPID a  ArrIvA 
CITY s. r. o.
ii. schvaluje
Uzavření dodatku č. 13 ke smlouvě o závaz-
ku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě 
na roky 2010 až 2024 (linka PID č. 956) mezi 
obcí Psáry a ostatními obcemi, Hl. m. Praha 
zastoupené spol. rOPID a  ArrIvA CITY 
s. r. o.

rada a ZastUPitelstvO
termín příštího zasedání 
Zastupitelstva obce Psáry

15. září 2021, 18 hod.

iii. schvaluje
Uzavření dodatku č. 12 ke smlouvě o závaz-
ku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě 
na roky 2011 až 2024 (linka PID č. 334) me-
zi obcí Psáry, městem Jesenice, Hl. m. Praha 
zastoupené spol. rOPID a Martin Uher, spol. 
s. r. o.
iv. pověřuje
Starostu Mgr. Milana váchu podpisem těch-
to dodatků.
hlasOvání / PrO: 5 / PrOti: 0 / Zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

rO Usnesení č. 45/13–2021

i. souhlasí
S  vypsáním veřejné zakázky malého rozsa-
hu na akci „Parkoviště v ul. K Junčáku, Dolní 
Jirčany“.
ii. jmenuje
Hodnotící komisi pro veřejnou zakázku ma-
lého rozsahu na „Parkoviště v ul. K Junčáku, 

Dolní Jirčany“ ve složení: renáta Sedláková, 
Tomáš Hejzlar, nikola raušerová, jako ná-
hradníci vlasta Málková, renáta Jašková.
iii. určuje
renátu Sedlákovou jako odpovědnou oso-
bu pro veřejnou zakázku malého na  akci 
„Parkoviště v ul. K Junčáku, Dolní Jirčany“.
iv. určuje
Starostu Mgr. Milana vácha jako kontrolní 
osobu pro veřejnou zakázku malého rozsa-
hu na akci „Parkoviště v ul. K Junčáku, Dolní 
Jirčany“.
hlasOvání / PrO: 5 / PrOti: 0 / Zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

rO Usnesení č. 46/13–2021

i. jmenuje
členem školské rady za zřizovatele Mgr. 
Jiřího Kučeru.
hlasOvání / PrO: 5 / PrOti: 0 / Zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

Usnesení ze zasedání rady obce Psáry č. 14–2021 ze dne 19. května 2021

Přítomni:  Mgr. Milan vácha, vlasta Málková, Mgr. Martina Běťáková, Olga Kramosilová, 
vít Olmr

rO Usnesení č. 47/14–2021

i. souhlasí
S  podáním žádosti o  dotaci z  fondu 
Ministerstva zemědělství na  akci „Připojení 
obce Psáry na Posázavský vodovod – 2. eta-
pa“
hlasOvání / PrO: 5 / PrOti: 0 / Zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

rO Usnesení č. 48/14–2021

i. schvaluje
Uzavření darovací smlouvy mezi obcí Psáry 
(obdarovaná) a  čr Hasičským záchranným 
sborem Stč. kraje (dárce). Předmětem smlou-
vy je dar vyprošťovacího zařízení WeBer 
hydraulik v-eCO-COMPACT.
ii. pověřuje
Starostu Mgr. Milana váchu podpisem této 
smlouvy.
hlasOvání / PrO: 5 / PrOti: 0 / Zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

Usnesení ze zasedání rady obce Psáry č. 15–2021 ze dne 2. června 2021

Přítomni: vlasta Málková, Mgr. Martina Běťáková (online), Olga Kramosilová, vít Olmr
Nepřítomni: Mgr. Milan vácha
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rO Usnesení č. 49/15–2021

i. bere na vědomí
Protokol o otevírání obálek a hodnocení na-
bídek na veřejnou zakázku malého rozsahu 
„Parkoviště K Junčáku, Dolní Jirčany“.
ii. schvaluje
výběr nabídky od J.  L.  T. – stavební spo-
lečnost, spol. s.  r.  o. se sídlem Jesenice, 
Budějovická 701, Ič 45792348 za nabídko-
vou cenu 1.305.735,41 Kč bez DPH.
iii. pověřuje
Místostarostku vlastu Málkovou podpisem 
smlouvy o dílo.
hlasOvání / PrO: 4 / PrOti: 0 / Zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

rO Usnesení č. 50/15–2021

i. uděluje
výjimku z  Územního opatření obce Psáry 
č. 4/2007 o stavební uzávěře - studny dle čl. 
4 tohoto opatření:

1. Jiří čoudek – pozemek p.  č. 1013/6 
v k. ú. Psáry.

hlasOvání / PrO: 4 / PrOti: 0 / Zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

rO Usnesení č. 51/15–2021

i. souhlasí
S vypsáním veřejné zakázky malého rozsahu 

na akci „Dolní Jirčany č. p. 13 – pobytová te-
rasa“.
ii. jmenuje
Hodnotící komisi pro veřejnou zakázku ma-
lého rozsahu na akci „Dolní Jirčany č. p. 13 - 
pobytová terasa“ ve složení: vlasta Málková, 
Tomáš Hejzlar, nikola raušerová, jako ná-
hradníci vít Olmr, renáta Jašková.
iii. určuje
Tomáše Hejzlara jako odpovědnou osobu 
pro veřejnou zakázku malého na akci „Dolní 
Jirčany č. p. 13 - pobytová terasa“.
iv. určuje
Starostu Mgr. Milana váchu jako kontrolní 
osobu pro veřejnou zakázku malého rozsa-
hu na akci „Dolní Jirčany č. p. 13 - pobytová 
terasa“.
hlasOvání / PrO: 4 / PrOti: 0 / Zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

rO Usnesení č. 52/15–2021

i. schvaluje
Uzavření smlouvy o  společném zadání 
veřejné zakázky na  akci „III/1051 Psáry-
homogenizace“ mezi obcí Psáry a  Krajskou 
správou a údržbou silnic Stč. kraje.
ii. pověřuje
Místostarostku vlastu Málkovou podpisem 
této smlouvy.
hlasOvání / PrO: 4 / PrOti: 0 / Zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

Usnesení ze zasedání rady obce Psáry č. 16–2021 ze dne 16. června 2021

Přítomni: Mgr. Milan vácha, vlasta Málková, Olga Kramosilová, vít Olmr
Nepřítomni:  Mgr. Martina Běťáková

rO Usnesení č. 53/16-2021

i. schvaluje
Uzavření smlouvy o  zajištění obecního sys-
tému odpadového hospodářství a  zajištění 
zpětného odběru elektrozařízení mezi obcí 
Psáry a elektrowin a. s. Smlouva je upravena 

v souladu s novými zákony v oblasti odpado-
vého hospodářství. 
ii. pověřuje
Starostu Mgr. Milana váchu podpisem této 
smlouvy. 
hlasOvání / PrO: 4 / PrOti: 0 / Zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Psáry č. 3–2021 ze dne 16. června 2021

Přítomni:  Mgr. Milan vácha, vlasta Málková, Olga Kramosilová, Mgr. Martina Běťáková, vít 
Olmr, Martina Šmerglová, Ing. Antonín rak, Ing. Jan čihák, Tomáš Pecháček, Mgr. 
Jiří Kučera, Petr Skřivan, Josef Žižka (příchod 18.05 hod.), Jan Honek

Nepřítomni: Ing. Jitka Svobodová, Bc. Miloslav Burián

Usnesení č. 25/3-2021

i. bere na vědomí
Přednesenou zprávu starosty a místostaros-
tek o činnosti obce.
hlasOvání / PrO: 13 / PrOti: 0 / Zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

Usnesení č. 26/3-2021

i. bere na vědomí
Zprávu o činnosti finančního výboru obce. 
hlasOvání / PrO: 13 / PrOti: 0 / Zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

Usnesení č. 27/3-2021

i. schvaluje
3. rozpočtové opatření na rok 2021 – navýše-
ní o 7.084.510,- Kč. 
hlasOvání / PrO: 13 / PrOti: 0 / Zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

Usnesení č. 28/3-2021

i. schvaluje
Uzavření smlouvy kupní mezi obcí Psáry (ku-
pující) a UnI STAveBnÍ, s. r. o. (prodávající). 
Předmětem smlouvy je převod spoluvlast-
nického podílu o velikosti 2/8 pozemku p. č. 
352/3 v k. ú. Dolní Jirčany za cenu 84,- Kč.
ii. pověřuje
Starostu Mgr. Milana váchu podpisem této 
smlouvy.
hlasOvání / PrO: 13 / PrOti: 0 / Zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

Usnesení č. 29/3-2021

i. schvaluje
Uzavření směnné smlouvy mezi obcí Psáry 
a  Ivanou eliášovou. 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. schvaluje
Uzavření dohody o  zrušení věcného bře-
mene doživotního užívání mezi obcí Psáry 
a Boženou Davídkovou k pozemku p. č. 881 
v k. ú. Dolní Jirčany. 
iii. pověřuje
Starostu Mgr. Milana váchu podpisem této 
dohody a smlouvy.
hlasOvání / PrO: 13 / PrOti: 0 / Zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

Usnesení č. 30/3-2021

i. schvaluje
Uzavření smlouvy č. UZSvMIS/756612021-
HMSU mezi obcí Psáry a  Úřadem pro za-
stupování státu ve věcech majetkových 
o bezúplatném převodu vlastnického práva 
k pozemku p. č. 621/51, trvalý travní porost 
o výměře 182 m² v k. ú. Dolní Jirčany.
ii. pověřuje
Starostu Mgr. Milana váchu podpisem této 
smlouvy. 
hlasOvání / PrO: 13 / PrOti: 0 / Zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

Usnesení č. 31/3-2021

i. pověřuje
radu obce Psáry dojednáním konečného 
znění a uzavřením dodatků ke smlouvě o dí-
lo mezi obcí Psáry a čermák a Hrachovec a. s. 
na akci „vodovod Psáry-připojení obce Psáry 
na Posázavský vodovod“.
hlasOvání / PrO: 13 / PrOti: 0 / Zdrželi se: 0
návrh byl Přijat
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Co se v obci 
udělalo 4–5/2021

Ing. Renáta Jašková, správa majetku

•	 Sekání trávy v mateřské školce a na dětských 
hřištích,

•	 sázení keřů a  stromů a  úprava pomníku 
na hřbitově v Psárech,

•	 oprava houpaček a  dalších prvků a  úklid 
na dětských hřištích,

•	 pokládka panelů na  objízdné trase 
na vápence,

•	 zabetonování sloupků k dopravní značce „zó-
na 30“ v ulici Ke Kukaláku,

•	 pravidelné týdenní vysypávání košů na psí ex-
krementy, úklid kontejnerových stání na třídě-
ný odpad, úklid autobusových zastávek včet-
ně vysypávání košů,

•	 sekání trávy – sídliště Štědřík,
•	 čištění žlabů – Bába a vápenka,
•	 čištění výpusti rybníčku v Dolních Jirčanech,
•	 oprava zábradlí v ulici U rybníčku,
•	 betonování tyčí na koše u školy a na pobytové 

louce u hřiště v Dolních Jirčanech,
•	 oprava povrchů nezpevněných komunikací – 

vysoká,
•	 sběr odpadků v příkopech a na veřejných pro-

stranstvích,
•	 postřik plevele na  chodnících ze zámkové 

dlažby,
•	 údržba okolí pomníků a pietních míst, výzdo-

ba,
•	 oprava cesty na Bábu a v ulici na Stráni,
•	 úprava, výsadba květin a údržba záhonu u tra-

fiky na  zastávce Štědřík, u  Domova Laguna, 
před obecním úřadem, u pomníku v Psárech 
a úprava zeleně v okolí dětských hřišť a zabez-
pečení pravidelné zálivky,

•	 dokončení zdravotních a bezpečnostních pro-
řezů stromů, úklid a odvoz větví,

•	 zajištění obsluhy pro provoz sběrného dvora,
•	 zajištění individuálních svozů odpadu 

na objednávku,
•	 oprava schodů u autobusové zastávky Jílovská,
•	 oprava traktoru Husqvarna a údržba Multicar,
•	 prořez suchých větví – dětské hřiště Štědřík,
•	 oprava altánu na pobytové louce Štědřík,
•	 oprava nabourané ohrady u tříděného odpa-

du,
•	 příprava komínu v č. p.13 ulice Hlavní v Dolních 

Jirčanech,
•	 zajištění revize a opravy herních prvků na dět-

ských hřištích.

infOrmace Z Obce

AUTODOPRAVA NOVÁK
 odvoz odpadních vod 

cisterna 8 m3 a 5 m3

tel.: 602 504 174

Zpráva
starosty

Mgr. Milan Vácha, 
starosta

ParKOviště na štědříKU

O  vybudování nových parkovacích míst 
na Štědříku (proluka mezi administrativní budo-
vou u zámečnictví a bytovým domem č. p. 148) 
jsme již informovali. Po vydání stavebního po-
volení byla vypsána veřejná zakázka, na  jejímž 
základě jsme vybrali jako nejvýhodnější nabíd-
ku od společnosti J. L. T. s. r. o. Podle prvotních 
informací by měly stavební práce začít 10.  8. 
a dokončení je plánováno na 20. 9.
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reKOnstrUKce Ulice 
nad cihelnOU

Přípravné práce na  rekonstrukci ulice nad 
Cihelnou byly dokončeny, veškeré připomínky 
a  požadavky na  naši obec splněny, a  tak sta-
vební úřad v  březnu vydal stavební povolení. 

Začátkem dubna jsme vypsali výběrové řízení 
na  zhotovitele stavby. vítězem výběrového ří-
zení se stala společnost Strabag a. s. za částku 
1.386 tis. Kč včetně DPH. Dle plánovaného har-
monogramu byly práce zahájeny 20.  5.  2021 
a hotovo by mělo být 4. 7. 2021.



úPrava PrOstOr mateřsKé 
šKOlKy

Prostor původní jídelny pro cizí strávníky v bu-
dově mateřské školy na Štědříku je využíván jen 
málo. A tak jsme ve spolupráci se školkou při-
pravili projekt na rekonstrukci, díky níž vznikne 
třída, kterou bude moci školka denně využívat 
pro individualizaci vzdělávání, logopedické 

aktivity atp. Kromě herny zde bude k dispozici 
i  samostatné hygienické zázemí. v  březnu by-
lo vydáno stavební povolení. Začátkem dub-
na jsme vypsali výběrové řízení na  zhotovite-
le stavby a  vítězem se stala společnost SArK 
engineering s. r. o. za částku 980 tis. Kč včetně 
DPH. Dle plánovaného harmonogramu se za-
hájí práce 1. 7. 2021 a dokončeno by mělo být 
15. 8. 2021.
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 reKOnstrUKce Ulice 
na váPence

Příprava projektu ulice na vápence se výrazně 
zpozdila. Došlo k  opakovanému projednávání 
s  občany z  lokality vápenka, kteří měli výhra-
dy k řešení projektu. Původní projekt se snažil 

využít omezený prostor v maximální možné mí-
ře, s čímž nesouhlasili majitelé nemovitostí ve 
spodní části ulice. Připomínky byly relevant-
ní a  oprávněné. Došlo tedy k  přepracování 
projektu, který se nově snaží nejenom zlepšit 
vzhled, ale také integrovat bezpečnostní prvky, 
které dopravu zklidní.

reKOnstrUKce Ulice 
v třešňOvce

Projektová dokumentace je v  základních ry-
sech připravena. v  současné době se pouze 
čeká na uvolnění opatření spojených s pande-
mií Covid-19, abychom mohli záměr projednat 
s  obyvateli této ulice. některých obyvatel se 
totiž uvažovaná rekonstrukce bude významně 
dotýkat, neboť projekt předpokládá odstranění 

nevzhledných garáží a vytvoření nových parko-
vacích míst nebo garáží nových. Ze společného 
setkání, které proběhlo na místě 16. 6., vyply-
nulo, že většina obyvatel ulice souhlasí s  od-
straněním původních plechových garáží a  vy-
budováním parkovacích staní na  jejich místě. 
v  tomto duchu budou dokončeny projektové 
práce, abychom co nejdříve mohli připravit vý-
běrové řízení na zhotovitele stavby.
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ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:

VYPRACOVAL:

KONTROLA:

Č. ZAKÁZKY:

STUPEŇ:

ČÁST:

PŘÍLOHA Č.:

DSP
KOPIE Č.:

PŘÍLOHA:

STAVEBNÍ OBJEKT:

ČÁST / NÁZEV DOKUMENTU:

NÁZEV PROJEKTU:

Ing. Michal Štepánik
Baranova 36
130 00 PRAHA 3
tel.:  +420 734 544 624

PROJEKTANT:

MĚŘÍTKO: POČET A4: DATUM: 02/2021REVIZE:

OBEC PSÁRY
PRAŽSKÁ 137
252 42 PSÁRY

REKONSTRUKCE UL. NA VÁPENCE - V ÚSEKU JÍLOVSKÁ - BEZEJMENNÁ

02/2021

3

Ing. M. ŠTEPÁNIK

51:500

Ing. M. ŠTEPÁNIK

Ing. M. ŠTEPÁNIK

KOORDINAČNÍ SITUČNÍ VÝKRES

C.

C - SITUAČNÍ VÝKRESY

Plochy

Hranice - ostatní

Konstrukce

Stávající IS
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 dětsKá hřiště

Postupně nám zastarává vybavení našich dět-
ských hřišť. na  základě jednání zastupitelstva 
bychom rádi připravili výměnu herních prv-
ků na  hřišti u  Sídliště Štědřík, na  fotbalovém 

hřišti v Jirčanech a pokusili se projednat mož-
nost vytvoření hřiště i u vodojemu na vápence 
v Psárech. Pokud mají někteří aktivní rodiče zá-
jem nebo nápad, kam by umístili nějaké herní 
prvky (třeba i  s konkrétní představou), mohou 
psát na starosta@psary.cz.

90. výročí fotbalu SK Rapid Psáry
Zveme všechny, nejen příznivce fotbalu, aby s námi oslavili významné výročí vzniku fotbalu 
v Psárech.

Kdy a kde? 
•	 v sobotu 14. 8. 2021 od 13 hod. na hřišti v Psárech

Na co se můžete těšit?
•	 Fotbalové utkání Mladší přípravka – Slavie Praha
•	 Fotbalové utkání Starší žáci SK rapid Psáry – Union vršovice
•	 Fotbalové utkání A mužstvo SK rapid Psáry – tým euro 96, 

začátek cca v 16.30 hod. (za tým euro 96 nastoupí hráči Kuka, 
Šmicer, Poborský, Suchopárek, Bejbl, Kozel, Šilhavý, Siegel 
a další)

•	 Od 16 hod. hudební vložka – harmoniky – Pavel Otruba 
a spol.

•	 Od 19 hod. disco Psáry – Jarda novák
•	 Občerstvení možno v místní hospůdce, venku grilované speciality.
•	 Pro zájemce jsou připraveny reklamní předměty – vlaječka 90 let, odznáčky 90 let, půllitr 

rapid, klíčenky.

Těšíme se na vás!
václav novák, předseda SK rapid Psáry, spolu s celým výborem
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Rekonstrukce 
hlavní krajské 
silnice v Psárech 
míří do finále

Lucie Libovická

Velká stavba, dlouhé objízdné 
trasy a spousta bláta, techniky 
i  prachu. Takto vypadal po-
slední rok v Psárech. Požádali 
jsme o rozhovor a shrnutí sta-
rostu obce Milana Váchu.

Pane starosto, při pohledu 
na stavbu se již konečně zdá, 

že se stavba snad už blíží do svého finále. Jaký 
máte pocit?

Popravdě řečeno mám pocity velmi smíšené. 
na jednu stranu jsem rád, že už se skutečně blížíme 
k cíli, a na straně druhé mám vcelku zlost na reali-
zační firmu, kvůli které jsme ta omezení museli sná-
šet zbytečně dlouho. O rekonstrukci jsme usilovali 
mnoho let. Hlavním důvodem byla potřeba zvýšit 
most u rubínu, který jako špunt způsoboval rozlivy 
Záhořanského potoka už při středně silných průtr-
žích. Podařilo se přesvědčit vedení Středočeského 
kraje, aby se udělala rekonstrukce silnice s úpravou 
nebezpečné křižovatky na psárské návsi. Jako bo-
nus jsme k tomu po mnoha letech zajistili souhlas 
státu jako majitele pozemku naproti obecnímu úřa-
du, abychom i tento prostor zkultivovali. Obec mu-
sela ovšem současně s opravou silnice zkapacitnit 
nedostatečnou kanalizaci a vodovodní přívod, pro-
tože po rekonstrukci by byl jakýkoliv zásah do nově 
opravené komunikace vyloučený. Za normálních 
okolností bych měl radost, že se podařilo výrazně 
zlepšit problém, který je tu již několik desítek let, 
ale to zpoždění a komplikace radost kazí.

Problémy ale byly již od začátku stavby, nedalo se 
tomu předejít?

Již samotné výběrové řízení se muselo opakovat, 
takže se zahájení posunulo do začátku koronakrize. 

nechci být vůči realizační firmě nespravedlivý, ale 
podle mého osobního názoru se na nedostatek li-
dí a materiálu vymlouvali více, než odpovídalo sku-
tečnosti.

Nešlo vyvíjet na stavební firmu větší tlak?

Je dobré si připomenout, že my jsme se s naší do-
dávkou připojili ke kraji, objednali jsme krajem vy-
braný technický dozor a i ve smlouvě jsme s ohle-
dem na  výrazně nižší investici byli těmi slabšími. 
Koncem června jsme již měli vážné pochybnosti 
o nasazení stavební firmy a snažili se na problém 
poukázat (viz. dopis na  investora akce). Postupem 
času začal i Středočeský kraj vyvíjet tlak, ale příliš 
úspěšní jsme nebyli a  odvolání stavbyvedoucího 
přišlo příliš pozdě. Pokud bychom měli od začát-
ku stávajícího stavbyvedoucího, tak věřím, že by se 
termín 15. 1. 2021 stihl i s koronavirem a neočeká-
vatelnými okolnostmi jako jsou větší rozsah skály 
ve výkopu i vedení starých sítí v jiných místech, než 
je zakresleno v našich výkresech. To ani nemluvím 
o problémech s kvalitou.

Jaké problémy s kvalitou máte na mysli?

Tuto akci měla na  starosti paní místostarostka 
Málková, která se věnuje vodě a  kanalizaci dlou-
hodobě a  o problémech již v  předchozích čís-
lech informovala. ve stručnosti se několikrát stalo, 
že odvedená práce nebyla provedena správně. 
výsledkem bylo, že na mnoha místech nesplňovala 
kvalita platné normy a například části stoky byly st-
lačením „šišaté“ ještě před položením asfaltu. Akce 
měla zpoždění, což naštvalo velké množství lidí. 
nepřáli jsme si nic jiného, než aby už bylo hotovo 
a klid. Jenže přejít takovou chybu by zásadním způ-
sobem zkrátilo životnost stoky, a tak jsme si nechali 
nadávat dál, ale trvali jsme na tom, aby firma celé 
úseky vykopala ven a  udělala znovu. nakonec se 
voda a kanalizace do konce května dotáhla. Parta, 
která dělá silnici, chodníky, parkoviště i  kruhový 
objezd, je nesrovnatelně lepší. věřím, že by do 
konce června mohlo být vážně hotovo.

To je skutečně zpoždění několik měsíců.

Ano. Ovšem ne celý rozdíl od 15. 1. 2021je zapři-
činěný zpožděním. Probíhala zimní technologická 
pauza, kdy se jezdilo alespoň na semafory a omezení 

bylo snesitelnější. v každém případě i když se stih-
ne slíbený konec června, tak budou sankce v řádu 
milionů korun. Požádal jsem o  návštěvu Martina 
Kupku, který má jako radní na Středočeském kraji 
na starost dopravní stavby, aby na místě viděl, jak 
tu žijeme. S ohledem na velikou naštvanost našich 
občanů jsem ho požádal, aby se u  nás v  Psárech 
využily sankce k nějakým investicím jako kompen-
zace za to trápení. Potvrdili jsme si, že se budeme 
společně snažit dokončit opravu ulice Kutná.

Naše obec dostane také nějaké peníze jako sankci?

Akce ve zpoždění je, o výši se budeme možná ješ-
tě dohadovat. Stále bych si přál, aby to bylo bez 
soudního sporu. v  každém případě si myslím, že 
bychom měli udělat i my nějakou investici místním, 
kteří byli poškozeni nejvíce.

Máte již nějakou konkrétní představu?

Je tu plán sportovců na  velkou investici do psár-
ského hřiště z dotace, ale tam nevíme, jak sportov-
ci s  žádostí dopadnou. Osobně bych preferoval 
nějaké hřiště pro děti. Buď vylepšit stávající nebo 
vybudovat někde nové. na zastupitelstvu se bude-
me bavit o možnosti vybudovat hřiště u vodojemu 
na vápence.

Ještě jste zmiňoval kruhový objezd. Ten změní 
tvář původní křižovatky. Jste s ním spokojen?

Důležité je, aby byli spokojeni lidé. na  druhou 
stranu, všichni určitě spokojení nebudou. Původní 
křižovatka byla nebezpečná, nepřehledná a již při 
její výstavbě se vědělo, že je to „těžký kompromis“. 
nově se navrhl kruhový objezd. nejmenší možný, 
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aby se tam vytočil kloubový autobus. Projektant 
bojoval s každým centimetrem. na návsi zmizí třem 
lidem parkovací místo a další tři vjezdy budou mít 
komplikace. Snažíme se to nějak kompenzovat, ale 
bohužel nelze vyhovět všem, parkovat přímo před 
domem v budoucnu moci nebudou. Jinak osobně 
s hodnocením počkám, až se vše dokončí, vysadí-
me zeleň a stromy a vše se zazelená. věřím, že si 
pak všichni na novou úpravu zvykneme a křižovat-
ka bude nejenom bezpečnější, ale bude i vizuálně 
hezčí.

Co byste dodal na závěr?

Těžko se to popisuje. Jak jsem řekl, stavební firma 
mne připravila o radost, že se podařilo do naší ob-
ce dostat desítky milionů korun, a výsledkem je na-
opak spousta naštvaných lidí. Tak doufám, že nám 
dílo bude sloužit, že na komplikace brzy zapome-
neme a že se uleví zejména těm, jejichž domy byly 
opakovaně vyplavovány a  pro které se to hlavně 
dělalo.

Vyjádření Krajské správy a  údržby silnic 
Středočeského kraje, p. o.

rekonstrukce mostu, silnice, výstavba kru-
hového objezdu a  výstavba nové kanalizační 
a  vodovodní sítě komplikuje životy obyvate-
lům obce Psáry. Zhotoviteli se bohužel nepo-
dařilo dodržet smluvní termín k předání stavby 
a to i přesto, že termín jsme mu už jednou pro-
dloužili.

„Stavba se tak prodlouží o další měsíc s tím, že 
zhotovitel od dnešního dne musí, dle smlouvy, 
za každý den zpoždění platit objednatelům, te-
dy Středočeskému kraji a obci Psáry, penále,“ 
řekl náměstek pro oblast investic KSÚS SK Aleš 
čermák.

Hotovou stavbu, na které je ještě třeba provést 
pokládku finálního asfaltového souvrství a vo-
dorovné a svislé dopravní značení, se zhotovi-
tel zavázal předat do 30. června 2021.

„Od první chvíle neměla tato stavba štěstí. 
Začala se zpožďovat už ve stádiu zemních pra-
cí. Vina ale není na straně investorů ani na stra-
ně kraje. Věřím, že se zhotovitelům skutečně 
podaří do konce června stavbu dokončit, aby 
se místním obyvatelům se začátkem letních 
prázdnin ulevilo,“ doplnil náměstek hejtmanky 
pro silniční dopravu Martin Kupka.

Obyvatelům obce Psáry a všem, kterých se do-
týká objízdná trase, se omlouváme a  děkuje-
me za trpělivost.

Pomníky 
v našich  
obcích

Vlasta Málková, 
místostarostka

na území obcí Psáry a Dolní Jirčany můžeme na-
jít 12 pomníků, které připomínají jména našich 
spoluobčanů padlých v průběhu první i druhé 
světové války. Tato pietní místa jsou důležitou 
součástí dějin obcí a zaslouží si naši pozornost 
nejen v květnových dnech, kdy si připomínáme 
konec války. v  letošním roce jsme se k  běžné 
péči a úklidu těchto míst rozhodli přidat také je-
jich důkladné vyčištění. K práci na obnově jmen 

na pomnících dojde v průběhu léta v době, kdy 
se oteplí i v noci nad 20°C.

Postupně také opravíme omítky, ploty a vysadí-
me novou zeleň. Práce již započaly jak v Dolních 
Jirčanech na pomníku padlých v 1. světové vál-
ce, tak v Psárech u hřbitova.

v  Dolních Jirčanech dojde k  obnovení zídky 
a opravě omítky stávající zdi, k rekonstrukci ko-
vové mříže a opravě vlajkového stožáru i k nové 
výsadbě rostlin.

v Psárech u hřbitova jsme provedli úpravu oko-
lí pomníku. Zbourali jsme starou rozpraskanou 
zídku a namísto ní vysadili živý plot ze stáleze-
lených keřů.

Původní stav Po vyčištění
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Informace ke 
stavbě průtahu 
a vodovodního 
přivaděče

Vlasta Málková, 
místostarostka

Stavba průtahu realizovaná firmou Imos Brno 
finišuje a konečně se blíží ke konci. Způsobila 
nemalé komplikace obyvatelům Psár, ale 
i  ostatním projíždějícím řidičům. Život nám 
všem znepříjemňovaly střídavě prach a  bláto 
a také ztížený průchod stavbou.

Další komplikace přišly v podobě silných dešťů, 
které vymlely cesty včetně objízdných tras. 
několikahodinové opravy vydržely díky obrov-
skému množství protékající vody maximálně 
hodinu. Proto jsme zvolili na provizorní opravu 
úvozové cesty plastové zátěžové panely.

Problém s vodou se projevil i v ulici na Stráni. 
Proto jsme v  místě, kde byla vyprojektovaná 
a umístěná dešťová vpusť, nechali navíc vybu-
dovat odvodňovací žlab.

vodovod, dešťová i  splašková kanalizace jsou 

nyní dokončeny. čekáme na  závěrečné ka-
merové zkoušky, abychom mohli dílo převzít. 
na  vodovodním přivaděči probíhají tlakové 
zkoušky včetně zkoušek kvality vody. vzorky 
vody necháme zkontrolovat také naší odběro-
vou laboratoří. Připravuje se vyasfaltování ulice 
Sportovní, což bylo nad rámec původní zakázky. 
Probíhají práce na  chodnících, nájezdech pro 
invalidy a nových vjezdech. Pracuje se na závě-
rečném asfaltovém povrchu komunikace a kru-
hového objezdu, který dostane finální povrch 
26. 6. Budeme osazovat zeleň v celé délce prů-
tahu od Laguny až ke kostelu. Zahradnické prá-
ce budou probíhat jak to počasí dovolí, některé 
až na podzim. Od 3. června, kdy byl ukončen 
oficiální termín stavby, jsou práce prováděny již 
v sankčním prostředí.

Kolaudace vodohospodářské infrastruktury je 
naplánovaná na 22. 6. a kolaudace mostu, ko-
munikace, kruhového objezdu a prostoru před 
úřadem na 29. 6. věřím, že vše dobře dopadne 
a od 1. 7. bude průtah zprůjezdněn a naši ob-
čané budou moci konečně jezdit bez využívání 
objízdných tras. Práce na úpravě okolí průtahu 
budou pokračovat.

O problematice této stavby se můžete více do-
zvědět na  videích ze zasedání Zastupitelstva 
obce Psáry, které je k  dispozici široké veřej-
nosti na  webu obce www.psary.cz/usneseni- 
zastupitelstva.
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VODOVODNÍ PŘIVADĚČ

Současně se stavbou průtahu probíhá také rea-
lizace třetí části vodovodního přivaděče, kterou 
provádí firma čermák a Hrachovec. Dokončují 
se práce spojující čerpací stanici na  Štědříku 
se stavbou Imosu. Došlo také k navrtávce posá-
zavského vodovodu a k položení šachty na roz-
hraní katastru obce Psáry a Libře. Tímto krokem 
se nám podařilo získat pro obec vodu ze Želivky.

v návaznosti na otevření průtahu dojde od 1. 7. 
k uzavření ulice Kutná a k položení poslední čás-
ti I. etapy vodovodního přivaděče. vodovod se 
bude pokládat po pravé straně komunikace ve 
směru od hřbitova k návsi. na pravé straně do-
jde také k rekonstrukci přidruženého dopravní-
ho prostoru, což zahrnuje například úpravu ze-
leně, tvorbu příkopů, obrubníků atd. Asfaltový 
povrch v ulici Kutné bude proveden v celé šířce.

rezidenti dostanou kontakt na  stavbyvedoucí-
ho, kterého v případě potřeby mohou kontakto-
vat. Příjezd k domům nebo parkování v záboru 

bude rezidentům z  ulice Kutná dle možnosti 
a po dohodě se stavbou umožněno. Pevně vě-
řím, že výstavba v ulici Kutné bude na rozdíl od 
průtahu bez komplikací.

na závěr bych ráda poděkovala všem, kdo sná-
šeli potíže spojené se stavbou průtahu i kompli-
kace na objízdných trasách. Děkuji jim za trpěli-
vost i za pochopení.

Přeji všem krásné léto!



Navrtávka Posázavského vodovodu – voda ze Želivky v obciUsazování šachty pro Posázavský vodovod
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Rušení nočního 
klidu psy

Jiří Škranc

Opět nastává období otevřených oken, což zvý-
razňuje problém významného rušení nočního 
klidu štěkáním, vytím a kvílením některých psů.

To, co se děje především večer a ráno, ale často 
i v noci, je šílené. A majitelé arogantně tvrdí, že 
to je normální.

Já tvrdím, že to normální NENÍ. na západ od 
našich hranic se s  něčím takovým nesetkáte. 
Tam už civilizace pokročila a lidé respektují, že 
svoboda jednoho končí tam, kde začíná ome-
zovat svobodu druhého.

Odmítám se smířit s tím, že právo každého ne-
vychovaného neurotického čokla je nadřazeno 
mému právu na noční klid.

Takže vás, majitele psů, prosím, abyste přesta-
li obtěžovat okolí nesnesitelným hlukem. Je to 
protizákonné a hlavně neslušné a bezohledné.

Pokud váš pes potřebuje svobodu projevu, tak 
mu ji dopřejte, ale za zdmi svých ložnic a nech-
te mne prosím spát a odpočívat.

Děkuji

Pro odpověď, jak postupovat v situaci, kdy psi 
obtěžují svým štěkáním sousedy, jsme nahléd-
li do právní poradny Svazu měst a obcí České 
republiky — poradnaproobce.cz.

Dotaz
Občan chová několik psů, kteří svým štěkáním 
obtěžují sousedy, a to především v nočních ho-
dinách. Tito občané si posléze chodí stěžovat 
na  obecní úřad, protože v  noci nemohou spát. 
Jak může obec (obecní úřad) danou situaci řešit?

Odpověď
Pokud nedojde mezi sousedy ke smírnému 
řešení (domluva nebude možná), pak rušeným 
občanům nezbývá jiná možnost než se obrá-
tit na  civilní soud. Právní předpisy neukládají 
obci pravomoc, díky které by mohla tento či 
obdobný spor řešit, obec může postupovat 
v  zásadě pouze neformálně v pozici jakéhosi 
mediátora. v soukromoprávní rovině se jedná 
o  typický soudní spor dle ustanovení § 1013 
občanského zákoníku. Dle tohoto ustanovení 
se vlastník zdrží všeho, co působí, že odpad, 

voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, 
otřesy a  jiné podobné účinky (imise) vnikají 
na pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře 
nepřiměřené místním poměrům a  podstat-
ně omezují obvyklé užívání pozemku; to platí 
i o vnikání zvířat či jejich projevech. Zakazuje 
se přímo přivádět imise na  pozemek jiného 
vlastníka bez ohledu na  míru takových vlivů 
a na stupeň obtěžování souseda, ledaže se to 
opírá o zvláštní právní důvod. Jestliže je tedy 
občan (soused) nadměrně obtěžován nebo 
podstatně omezen v užívání svého pozemku (v 
daném případě hlukem – štěkotem psů), může 
se z toho důvodu u civilního soudu domáhat, 
aby se vlastník sousedního pozemku závadné-
ho jednání zdržel (tj. aby štěkotu psů zamezil). 
v  dané věci je samozřejmě otázkou, jak by 
soud posuzoval, zda se dané jednání vymyká 
nepřiměřeně místním poměrům, neboť nelze 
podle našeho názoru dovozovat, že štěkání 
psů představuje z povahy věci zakázanou imi-
si, naopak máme spíše za to, že se jedná prá-
vě o jev, který může být znakem zmiňovaných 
místních poměrů.

náZOry našich 
Občanů

Jak zamést s bincem v garáži nebo v komoře?
Komora, garáž, sklep, technická místnost, … 
Typická odkladiště, kam se toho vejde. Jenže 
prostor je stále cennější, každý metr čtvereční 
se hodí a dá se parádně využít. Pokud plánujete 
generální úklid jakéhokoliv prostoru, udělejte 
to důkladně.

Je to vlastně jednoduché. Když chcete mít do-
ma stále naklizeno a pořádek, těžko si v chod-
bě necháte viset jízdní kola, nářadí nebo krabi-
ce se sezónním sportovním vybavením. Sklep, 
komora nebo garáž se přímo nabízejí k uložení 
těchto věcí. Typickým řešení skladování v těch-
to prostorách jsou například klasické regály 
nebo police, které ale absolutně nevyhovují 
potřebám moderního bydlení. Zvlášť, když se 
výbava a  další předměty běžné potřeby po-
stupně hromadí.

Přitom podle průzkumů je pouze 38 % lidí spo-
kojeno s úložným prostorem v komoře a 53 % 
lidí vnímá nedostatek místa ve svých garážích. 

Řešením je praktický závěsný systém, který 
se skládá ze závěsných panelů připevněných 
na  stěnu a  šikovného příslušenství, jako jsou 
háky, držáky, boxy a police. Panely jsou vybave-
né drážkami, do kterých se příslušenství snad-
no zacvakává. rozložení prvků lze tak kdykoliv 

snadno změnit.

Úložný závěsný systém je tak velmi praktický 
díky své všestrannosti. S  nosností 200 kg/m2 
snese snad vše, co najdete doma nebo v  ga-
ráži. Snadno na  něj pověsíte běžné sportovní 
vybavení, ale také nepoddajné a těžko sklado-
vatelné předměty, jako jsou střešní boxy na au-
ta nebo skládací zahradní nábytek. Závěsný 
systém roste s potřebami každého člena rodiny 
a slouží na věky.

Více o závěsném systému se dozvíte na  
www.reponio.cz

komerční prezentace
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sOciální a KUltUrní 
KOmise

Vlasta Málková, místostarostka
a předsedkyně sociální a kulturní komise

Fotosoutěž 2021 
Kouzelný svět 
rostlin

Ing. Jitka Svobodová

Odhaduje se, že na  Zemi se vyskytuje asi 
350  000 druhů rostlin. rostliny pro nás mají 
nedozírnou cenu. Jsou na počátku potravního 
řetězce, produkují kyslík, kořeny zadržují vodu 
a zpevňují půdu. Jsou základním článkem naše-
ho jídelníčku, utváří mikroklima a takto bychom 
mohli pokračovat dále. Bez nich by nebyl život. 
Kromě toho nám však poskytují potěšení svojí 
vůní, barvami, strukturou, rozmanitostí. Zkusíte 
zachytit některou z jejich krás? Máte snímek své 
oblíbené květiny, stromu, keře nebo kapradi-
ny? Pošlete nám svůj pohled na říši rostlin!

nejzajímavější snímky budou uveřejněny ve 
velkém či malém kalendáři pro rok 2022, vylo-
sovaní účastníci soutěže získají pěknou cenu.

Podmínky pro zařazení vašich fotek do foto-
soutěže:
Kdy: do 31. července 2021
Jak: v elektronické podobě
Kam: na e-mail fotosoutez@psary.cz
Co: barevné nebo černobílé fotografie ve for-
mátu nALeŽATO v co nejlepší kvalitě (alespoň 
2 MP) bez úprav. nekvalitní fotografie budou ze 
soutěže vyloučeny.
Maximální počet zaslaných fotografií: 10 ks
Nezapomeňte: uvést své jméno, adresu a titulek 
k  fotografii. Zasláním fotografií dáváte souhlas 
s jejich uveřejněním v materiálech obce Psáry.

sOciální PracOvnice

bude v  klubu seniorů Třináctka k  dispozici 
všem zájemcům každý druhý čtvrtek vždy od 
14 hod.

Je potřeba se dopředu objednat: 
socialnipracovnice@psary.cz

mražené vitamíny PrO seniOry
naši senioři mohou nakoupit zdravé mražené 
potraviny za výhodné ceny bez nutnosti cesto-
vat do firemní prodejny Agro Jesenice ve vestci. 
Objednané výrobky dovezeme do „Třináctky“, 
kde si je lze v  určený den vyzvednout. Ceník 
a termíny dovozu na vyžádání zašleme.

Další info  trinactka@psary.cz

POjeďte s námi dO divadla 
na mUZiKál Kat mydlář

23. září uvede Divadlo Broadway Kata Mydláře, 
muzikál vycházející z autentických událostí i his-
torické fikce o pověstmi opředeném katovi, kte-
rý po dlouhá léta v rudolfínské Praze vykonával 
svou funkci.

vstupenky jsou k zakoupení na OÚ. Původní ce-
na je 700 Kč, ale pro naše občany jen 350 Kč.

Univerzita 
třetího věku 
stále žije!
všichni stoupenci nových informací a  doplně-
ní dávno zapomenutých znalostí vítají, že U3v 
v naší obci zapustila kořeny a s novými tematic-
kými okruhy se seznamují i s dosud netušenými 
oblastmi života.

v  posledním semestru jsme například měli 
možnost nahlédnout do pravidel odívání od 
starověku. na  začátku jsme trochu váhali, zda 
tohle téma nebude příliš jednoduché.

Skutečnost, že přednášejícím lektorem byl 
na  slovo vzatý odborník a  vysokoškolský pro-
fesor, který celý výklad zasadil do historických 
kulis a doprovodil ho fotografiemi zachovalých 
předmětů, nás velmi zaujala.

virtuální univerzita nabízí velkou škálu témat, 
která na video-přednáškách poutavě rozebírají 

znalci daného oboru. není třeba obávat se tes-
tů, protože i  ty jsou uzpůsobené tak, aby po-
sluchači nebyli zahlceni přílišnými detaily. Je to 
prostě snadný a příjemný způsob, jak se dozvě-
dět něco nového.

Proto Vás, vážení přátelé, zveme mezi sebe, 
abyste s námi strávili příjemné a zajímavé chvíle.

cvičení seniOrů

Pokud nám to epidemiologická situace dovo-
lí, navážeme opět od září na pokračování se-
niorského cvičení. v případě zájmu se můžete 
hlásit do konce srpna na  trinactka@psary.cz 
nebo na tel. 241 940 454.
•	 úterý – joga, pilátes s  pí Dercsenyiovou 

v ZŠ Amos od 10 hod.
•	 středa – zdravotní cvičení s pí Dercsenyiovou 

v Laguně od 9.30 hod.
•	 čtvrtek – jóga se Šárkou v  ZŠ Amos od 

18 hod.

Těšíme se na vás! 

letní KinO 
26. srpna po setmění se opět sejdeme v  let-
ním kině na dolnojirčanské návsi. název filmu 
bude upřesněn na webových stránkách obce 
a na letácích ve vývěskách.

Tipy na film, který byste chtěli vidět, zasílejte 
na e-mail mihely@psary.cz 
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Děkujeme všem za zaslání krásných 
fotografií do fotosoutěže 

ZVÍŘATA, ZVÍŘÁTKA, PTACTVO 
A HMYZ V JARNÍ PŘÍRODĚ. 

výherkyní je paní Jaroslava Bártová. 
Za nejhezčí snímek získává poukaz 

na nákup.

Miluše Albrechtová
Miroslava Dubová
Josef Hruška
Andrej Kondač
Ivanka Konvalinková
Vladimír Majzlík
Jan Mojžíš

Radoslava Nováková
Dagmar Oušková
Jiří Ruml
Miloslava Šlingrová
Josef Vaverka
František Vondráček

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

Vzhledem k probíhající nepříznivé epidemiologické situaci 
nebudeme navštěvovat seniory a blahopřát jim osobně.
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Vítání občánků
Lucie Libovická

vítání občánků je v naší obci velmi oblíbenou 
akcí s  dlouholetou tradicí. nezastavil nás ani 
covid a v prosinci jsme na dolnojirčanské návsi 
přivítali naše nové občánky. Přestože již došlo 
k rozvolnění většiny protiepidemických opatře-
ní, rozhodli jsme se využít teplého červnového 
počasí a setkání opět uspořádat na venkovním 
prostranství mimo uzavřené prostory obecního 
úřadu. 

v červnu během slunečného sobotního odpo-
ledne slavnostně přivítaly naše psárské a  dol-
nojirčanské občánky paní místostarostka vlasta 
Málková a  ředitelka mateřské školy Martina 
Šmerglová. Pro radost všech zúčastněných 
rodičů, prarodičů i  dětí zazpívala valentina 
Mihely. nových miminek bylo opět tolik, že ví-
tání proběhlo ve dvou etapách. 

Aby tento slavnostní okamžik nezůstal jen v na-
šich pamětích, zachytil průběh akce fotograf 
pan ruda Herák. Fotky dostanou rodiče dětí 
následně k dispozici. Již tradičně se rodiče za-
psali do pamětní knihy a odnesli si krásné dár-
ky pro děti. velkou pozornost vzbudila novinka 
v podobě losování, díky kterému vždy jedni ro-
diče z každé skupiny vítání občánků získali po-
ukaz na profesionální focení miminka v ateliéru 
rudy Heráka. 

Poděkování patří všem, kteří obřad připravo-
vali, Petře Blomerové za květinovou výzdo-
bu, rudovi Herákovi za focení a  poukazy do 

ateliéru, valentině Mihely za zpěv a  také rodi-
čům, dětem i jejich rodinám za báječnou atmo-
sféru a krásné odpoledne. 

v červnU jsme Přivítali 

tytO nOvé ObčánKy

Boček Štěpán

Cmarko Jakub

Doležalová Amálie Marie

Janda Matias

Kuklovský Amélie

Michalová Aneta

Mocová Anastázie

Mocová Rozálie

Novák Antonín

Polačková Natálie

Procházková Anežka

Rostočilová Dana

Rostočilová Jitka

Schneller Jan

Strnad Samuel

Šedo Diana

Tapšík Tobiáš

Týčová Ema

Vinecký Jakub

Zikmunda Jan
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Třináctka 
se opět mění

Vlasta Málková, 
místostarostka

Klub seniorů „Třináctka“, budova s  číslem po-
pisným 13, která původně sloužila jako selský 
statek, je nyní zázemím pro naše seniory. Stojí 
na návsi v Dolních Jirčanech, která je historicky 
přirozeným centrem obce.

Jakých proměn by měla náves doznat v příštích 
letech, jsme vás již informovali. nyní jsme se 
snažili zakomponovat do zmíněného projektu 
i  okolí Třináctky. rekonstrukce uvnitř budovy 
proběhla před dvěma lety, kdy jsme získali fi-
nance od Ministerstva práce a  sociálních věcí 
za první místo v soutěži Obec přátelská senio-
rům. nyní je čas na obnovu venkovních prostor.

nejprve začneme rekonstrukcí terasy, kde 
vznikne tzv. „Posezení pod lipou“. následovat 
bude částečná úprava fasády domu, a nakonec 
přijde na  řadu i  zahrada, kde vznikne prostor 
pro odpočinek i mnohé aktivity našich seniorů. 
Probíhat zde budou například letní filmové ve-
čery, tvořivé dílny, přednášky, univerzita třetího 
věku a kavárnička. Místo půjde využít i pro spor-
tování.

v původním rozhodnutí využít venkovní prostor 
a  nasměrovat co nejvíce aktivit seniorů mimo 
budovu na zdravý vzduch nás utvrdily události 
posledního roku a  půl. Jsme rádi, že při příz-
nivém počasí tak rozšíříme možnosti pro bez-
pečné setkávání našich občanů. čeká nás ještě 
hodně práce, ale snad to bude stát za to.

Doufáme, že se život v obci bude pomalu vra-
cet do normálu a že nás čeká spousta osobních 
setkání i  společných akcí, po kterých se nám 
všem tolik stýská.
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DOLNÍ JIRČANY, č. p. 13
POBYTOVÁ TERASA

parc. č. 645/1, st. 19, KÚ Dolní Jirčany

OBEC PSÁRY

IČ:  002 41 580
Pražská 137, 252 44 Psáry

ÚZEMNÍ SOUHLAS

Srdečně Vás všechny zveme na oslavu 10. narozenin Pohádkového lesa, která se bude konat za účasti
významných členů panovnického rodu Říše pohádek a jejich pohádkových příbuzných.

Setkáte se s nimi na trase pro mladší (od 3 do cca 7 let), kde Vás mezi jinými přivítají Včelí medvícci s celou
svou početnou rodinou, Sněhurka snad konečně prohlédne lest zlé královny a odmítne její otrávené jablko
a jsme zvědaví, kolik hříšníků nám letos zváží pekelná váha...

Na trase pro starší (od cca 7 do 12 let) se ocitnete ve světě Legolase a Gandalfa, proplujete nástrahy Pirátů
z Karibiku, zjistíte, zda se v místním potoce dá rýžovat zlato a jak je složité být dvorním alchymistou na
dvoře Rudolfa II...

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 překvapení. Na oslavu 10. výročí Pohádkového lesa po setmění
(cca ve 20 hodin) laserová show.

Obec Psáry Vás srdečně zve  na

Kdy:  
v sobotu  4. září 2021
od 13.00 do 18.30 hod.
(poslední start v 17 hod.)

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

Startovné:
50,-  Kč

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

Hurá!  Pohádkový les má narozeniny :-)  Je nám 10 let :-)   To si žádá gratulanty :-)
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Výlet 
do Brandýsa 
nad Labem 
a skanzenu 
v Přerově

Ing. Jitka Svobodová

Po dlouhé době jsme se rozhodli, že uspořádá-
me výlet do Polabí, který byl plánován již před 
rokem. Program zůstává stejný, jsou možné ma-
lé úpravy, protože poskytovatelé jednotlivých 
služeb se nejprve musí zorientovat v současné 
situaci.

První zastávkou našeho putování bude nejzná-
mější české dvojměstí, zapsané v seznamu čes-
kých rekordů jako město s  nejdelším názvem. 
rozděluje jej Labe na část levou, kde se rozkládá 
Brandýs s renesančním zámkem, a pravou, kde 
najdeme Starou Boleslav s  nejstarším českým 
poutním místem. My se zaměříme na Brandýs.

Společně si prohlédneme nejprve renesanční 
zámek zdobený sgrafity, oblíbené letní sídlo cí-
saře rudolfa II., osudový zámek Marie Terezie, 
hlavní stan Františka I. v dobách napoleonských 
válek a  nejmilejší zámek posledního císaře 

a českého krále Karla I. rakouského.

Poté budeme pokračovat k  místní synagoze, 
která připomíná bohatou historii brandýské ži-
dovské obce stejně jako hřbitov, patřící k nej-
starším v  čechách. Prohlédneme si interiér 
synagogy včetně hlavního sálu. na  hřbitově 
možná objevíme hroby z  roku 1568 nebo po-
věstmi opředenou tumbu zemského písaře 
Menachema Mendela.

Poté se přemístíme do Přerova nad Labem, kde 
nejprve společně poobědváme v místní stylové 
restauraci. nedaleko od ní se nachází Polabské 
muzeum v  přírodě, představující pomocí řady 
objektů lidové architektury kulturu středního 
Polabí. v současné době mají ve skanzenu čtyři-
cet budov včetně chalup, špýcharů, stodol, ale 
i kapličku a další drobnou architekturu. Interiéry 
chalup jsou doplněny figurínami a ilustrují život 
ve vsi od poloviny 18. do první poloviny 20. sto-
letí. To bude místo, kde strávíme odpoledne.

výlet se uskuteční 19. 8. 2021. Odjezd z obce 
v 8.30 hod. z dolnojirčanské návsi, z autobuso-
vé zastávky v  Psárech a  od OÚ. návrat domů 
v pozdně odpoledních hodinách.

Hlásit se můžete na  trinactka@psary.cz do 22.  7. 
Platbu uhraďte u pí Mihely na OÚ (tel. 241 940 454).

Cena:  400 Kč (zahrnuje dopravu, vstupy a oběd).

Kam na výlet
Marcela Miklová

POdél bOtiče dO Prahy

Dnes se vydáme obdivovat krásy potoka Botič. 
výlet bude trochu delší, celá trasa je cca 20 km 
dlouhá, zdatní turisté ji ale zvládnou. Kdo by se 
na to necítil, může si výlet rozdělit a absolvovat 
ho po částech.

Botič pramení severně od Křížkového Újezdce 
v lese Okrouhlíku na území obce čenětice. Po 
melioraci v padesátých létech minulého století 
byl pramen posunut níže pod les na místo zva-
né Ovčáry.

náš výlet začíná v  Psárech na  návsi. Po celé 
trase půjdeme po červené turistické značce 
směrem na  Prahu–Hostivař. Doporučuji vzít si 
pevnou obuv, cesta vede po pěšinách, někdy 
i mokrých.

vystoupáme Akátovou ulicí a  lesem přijdeme 
do Horních Jirčan. Přetneme Benešovskou sil-
nici a po značce dojdeme k místu, kde se popr-
vé setkáme s Botičem. Je tu úzká lávka, ale v lé-
tě se stává, že je zde tak málo vody, že můžeme 
projít i potokem.

Značka nás vede doleva, pak lesem do kop-
ce, třešňovou alejí až  přijdeme do Osnice. 
Projdeme vesnicí, přetneme silnici a pokračuje-
me k zadní části Průhonického parku.

Tady se Botič dostává do parku, my ho do-
časně opustíme a  pokračujeme podél plotu 
parku, míjíme zadní parkoviště u parku a vilo-
vou čtvrtí dojdeme do spodní části Průhonic. 
U  restaurace Pod Zámkem se znovu setkáme 
s Botičem, který nás opět bude provázet další 
část cesty.

Ocitáme se v  Přírodním parku Botič, který 
tvoří údolí přírodně meandrujícího Botiče 
a Pitkovického potoka. Po pravé straně máme 
Dendrologickou zahradu. Územím vede nauč-

ná stezka Povodím Botiče, kde jsou umístěny 
informační panely, které nás seznamují s chrá-
něnými druhy ptactva, motýlů a  vodních živo-
čichů, jež se zde vyskytují. najdete zde řadu 
altánků, odpočívadel a lesních hřišť.

Projdeme obcí Křeslice, přetneme silnici a po-
kračujeme podél potoka na  Dobrou vodu. Po 
pravé straně se nám objevuje panelová výstav-
ba v  pražských Petrovicích. vyjdeme z  krásné 
přírody a jsme v realitě města. Skalní turisté mo-
hou pokračovat až k Hostivařské přehradě, ale 
pro většinu z nás bude zastávka autobusu kon-
cem našeho výletu. Jezdí zde autobusy č. 240 
a  154 (stanice Newtonova), které nás zavezou 
na metro Háje.

v  realitě města si ještě více uvědomíme, jaká 
krásná místa jsme míjeli a jak jsme se v přírodě 
zklidnili. nohy nás možná budou trochu bolet, 
ale za ten zážitek to určitě stojí.



36 www.psary.cz  Psárský ZPrAvODAJ / červen / 2021 37

Seniorská 
obálka pomáhá 
zachraňovat 
životy tři roky

David Peltán

nově ji strčíte do kapsy a obsahuje informace 
o očkování

Seniorská obálka bezmála tři roky pomáhá ne-
jen seniorům v situacích ohrožení zdraví nebo 
života v  jejich domácím prostředí. 
v  případě potřeby pak pomůže 
složkám IZS urychlit záchranu živo-
ta. nyní jde do světa kapesní verze 
tiskopisu. Takzvanou Seniorskou 
obálku Mini může mít každý u  se-
be. Obě obálky jsou aktuál ně navíc 
vybaveny informacemi o  očkování 
majitele.

„Pro naše zdravotníky je Seniorská 
obálka jednoznačně přínosem, 
rychle se tak dostanou k aktuálním 
informacím o zdravotním stavu pacienta, to po-
chopitelně usnadní jejich zákrok na  místě. Od 
starších lidí navíc máme zpětnou vazbu, že už 
samotná přítomnost obálky v jejich domácnosti 
jim přináší klid a psychickou pohodu. Berou to 
tak, že správně vyplněný tiskopis bude v přípa-
dě poskytnutí přednemocniční péče významnou 
pomocí,“ uvádí tisková mluvčí Zdravotnické zá-
chranné služby Jihomoravského kraje Michaela 
Bothová.

Díky úspěchu domácí Seniorské obálky, kterou 
zájemci umísťovali ve svých domovech na vnitř-
ní stranu vchodových dveří či dveře lednice, 
se projekt Senioři v krajích rozhodl udělat také 
menší, kapesní verzi obálky.

Mini obálka se díky rozměrům necelých 8x10 
centimetrů vejde do peněženky či kapsy. 
Senior, člověk se zdravotním postižením či 
omezením nebo řidič ji tak může mít neustále 

při sobě.

„Myšlenka Seniorské obálky Mini vznikla loni 
a  nyní ji chceme s  projektem Implementace 
politiky stárnutí na  krajskou úroveň zužitkovat. 
Budeme ji šířit ve stejné vizuální podobě, jakou 
má nyní klasická domácí verze v  rozměru A4, 
která je již v  celé republice rozšířena a  těší se 
veliké oblibě mezi uživateli, ať jsou jimi senioři, 
lidé se zdravotním postižením či samotné slož-
ky záchranného systému,“ říká jeden z  iniciá-
torů obálky Mini václav Zatloukal, koordinátor 
projektu Senioři v krajích pro Olomoucký kraj. 
U  obou obálek pak nově přibyly kolonky pro 
očkování, což je v současné době velmi užiteč-
né.

Kam PrO ni?

Seniorské obálky získají zájemci 
buď na  svém krajském, městském 
či obecním úřadě, u poskytovatelů 
sociálních a zdravotnických služeb, 
v knihovnách, seniorských klubech, 
nebo si je mohou zdarma stáhnout 
v  Souborech ke stažení na  webo-
vých stránkách projektu Senioři 
v  krajích seniorivkrajich.mpsv.cz. 
Tam najdou i  pokyny k  jejímu vy-

plnění a  užívání. „U obálky Mini doporučuje-
me tisk na  tvrdší papír. Seniorské obálky jsou 
určené všem, kdo o ně mají zájem, bez ohledu 
na věk,“ shodují se tvůrci.

Z histOrie ObálKy

Seniorskou obálku neboli I. C. e. kartu (In Case 
of Emergency, z  ang. Použít v  případě nouze) 
vytvořil projekt Senioři v  krajích Ministerstva 
práce a  sociálních věcí čr ve spolupráci 
s  Jihomoravským krajem, především s  jeho 
zdravotnickou záchrannou službou a  dalšími 
složkami Integrovaného záchranného systé-
mu v  červnu 2018 jako výstup kulatého stolu 
Stárneme ve zdraví. Díky projektu Senioři v kra-
jích je distribuována po celé čr. na  základě 
kladné zpětné vazby z jejího používání v mnoha 
zapojených obcích ve všech krajích vznikla nyní 
aktualizace „domácí“ obálky a kapesní verze.

Pojd hrát fotbal
za Slavii!
SK RAPID PSÁRY
KAŽDÉ PONDĚLÍ OD 17:00

Bližší info
na www.rapid-psary.cz
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Úklid  
kolem školky

Za třídu Soviček Karolína Bukovská

rukavice, pytle a  jasná pravidla sběru. I v ma-
lém počtu se dají dělat velké věci. Týden u pří-
ležitosti Dne Země jsme využili k  úklidu okolí 
školky. naše kroky vedly přes sídliště Štědřík 
směrem na pobytovou louku. Děti s velkým na-
sazením prošmejdily každý kout a paní učitelky 
se téměř nestíhaly otáčet, jak se na ně ze všech 
stran hrnuly děti s něčím, co do přírody nepatří. 
nebezpečné věci jako sklo či ostré předměty 
měly na starosti paní učitelky, naštěstí jich mno-
ho nebylo. Ale můžete hádat, čeho jsme našli 
nejvíc...

Tradičně každým rokem takto uklízíme v rámci 
akce „Ukliďme česko“, tentokrát jsme si muse-
li vystačit komorněji jen s předškoláky ze třídy 
Soviček, ale díky jejich energickému nasazení 
a úsilí je výsledek rozhodně srovnatelný.

P. S. nejvíc bylo nedopalků! 

vZdělávání

Lesní obrazy
Renáta Dlouhá

Koncem května jsme využili příznivého počasí 
a vyrazili jsme tvořit do lesa. v rámci pracovních 
činností jsme sbírali přírodniny, které nás zauja-
ly, a ve skupinkách jsme z nich zkoušeli vytvořit 
obrazy.

v lesním podrostu se během vyučovací hodiny 
objevily třeba mechové stromy pod oblohou 
z  kůry, portrét z  mechu, listů, kamínků a  vět-
viček, mandaly, miniaturní 3D obraz botanic-
ké zahrady a  jiné přírodně-umělecké výtvory. 
Samozřejmě jsme tvořili s ohledem na přírodu 
a  nejprve jsme si nastavili potřebná pravidla, 
abychom při tvoření lesu neubližovali.

Pokud jste si tedy koncem května vyšli na pro-
cházku do psárského lesa a  zahlédli jste mezi 
kořeny a mechem podivuhodné obrazy, zřejmě 
je vytvořila sama příroda. Ale možná to byly 
právě ty naše, dětí ze 4.B .

Elixír do 
škol 2021 
aneb „fyzikáři 
fyzikářům“

Monika Mazúrová

Konference elixír do škol jsem se poprvé zú-
častnila v  roce 2018 a  to „naživo“ v  Hradci 
Králové na Přírodovědecké fakultě UK. Ze zdej-
ší organizace akce i dílen, kde jsme si směli vše 
vyzkoušet a nabrat tak spousty inspirace pro vý-
uku fyziky i chemie, jsem byla nadšená.

Po celé české republice existují Centra kole-
giálního vzdělávání se zaměřením na  fyziku. 
A  právě lektoři ze zdejších center každým ro-
kem přichází do dílen elixíru se svými novými 
nápady a ty nám v dílnách v rámci Konference 
elixíru do škol předávají.

Celým programem, který byl letos online, nás 
i v letošním roce provázel moderátor a nadšený 
učitel fyziky vladimír Kořen.

Stejně jako v minulých letech na nás čekalo 16 
dílen, ve kterých jsme se sice online, ale přesto 
velmi názorně mohli dozvědět, jak si například 
vyrobit v prostředí laboratoře či doma v kuchy-
ni analytické váhy včetně závaží, pohrát si s jed-
noduchými experimenty s  barvami, naučit se 
vyrobit horkovzdušný balón ze zakrývací mikro-
ténové fólie apod.

To vše doprovázely skvělé přednášky, mezi kte-
rými vynikal Příběh laseru, Balancování na hra-
ně intuice a exaktnosti – Hraj si, uč se. Zajímavý 
byl i příběh vladimíra Kořena, jak se dostal k ro-
li učitele a jak se mu vše daří.

Mnohému jsem se zde naučila a  v rámci ho-
din začala předávat svým žákům v  ZŠ Amos. 
Podařilo se mi na akci upozornit i moji skvělou 
kolegyni z  prvního stupně renatku Kizurovou, 
které konference také učarovala.

Děkuji za tuto zkušenost a  už nyní se těším 
na další elixír. Pokud vás zajímá fyzika a chemie 
v netradiční formě, můžete se přidat. Tato akce 
je přístupná všem.
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Ohlédnutí 
za květnem

Monika Mazúrová

Konečně experimentujeme!
Věděli jste, že kiwi umí plavat?
Kdo nám snědl želatinové medvídky?
Je mýdlo opravdu neutrální?
Jde odbarvit kečup?

To vše si směli zjistit moji milí osmáci v  rámci 
hodin chemie.

Kiwi ve vodě neplave, ale co udělá ve vodě sy-
cené kysličníkem uhličitým? Plave.

„Paní učitelko, kdo že nám snědl želatinové 
medvídky?“ no přece kiwi. Chová se jako rost-
lina z filmu Adéla ještě nevečeřela a medvídci 
nám záhadně zmizeli. Došlo k rozkladu želatiny 
působením enzymů přítomných v  kiwi. To sa-
mé umí ananas, papája, ale proč už to neumí 
ananasový džus? no, protože je fermentovaný 
a ztratil tuto schopnost.

Jak dokážeme zjistit pH hodnoty některých 
roztoků?

Paní učitelka pravila: „Přineste si červené zelí 
a uvidíte, co umí“.

naředili jsme si tekuté mýdlo, ocet, citron, 
prášek do pečiva, jedlou sodu a  Savo vodou 
a přikápli do toho jako indikátor kapku rozto-
ku z uvařeného červeného zelí. Zelí nám půjčilo 
své barvivo kyanidin. Zní sice nebezpečně, ale 
je úplně neškodné.

Barvy se začaly měnit. Z fialové přes červenou 
i do modra a to podle toho, do kterého roztoku 
jsme indikátor přidali.

Měli jsme stupnici pH pro porovnání a zjistili, že 
Savo je zásada, citron kyselina apod.

vše jsme si ještě přeměřili pomocí pH čidla ze 
skupiny vernier, kde jsme si mohli zaznamenat 
přes počítač všechna měření graficky.

A  tohle nám při online výuce scházelo. 
experimentovat.

Už se těšíme, až se nám podaří odbarvit kečup 
a  vyrobit si z  elektromotorku a  plechovek od 
koly lodičku, kterou si pustíme na rybníku.

ve fyzice jsme si vyrobili i  „vírníčky“. Létající 
světýlka s  pomocí barevných ledek a  baterií. 
Létalo a svítilo se celý den.

A samozřejmě se stavěly obvody se stavebnicí 
Boffin.
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NEFORMÁLKO
Ing. Daniela Fremuntová a Veronika Peterová

S příchodem jarních dnů se nám kromě nové-
ho přívalu energie vlévá do žil také optimismus 
spojený s  dlouho očekávaným rozvolněním, 
které s  sebou přineslo znovuotevření knihov-
ny i  obnovení akcí pořádaných neformálkem. 
čas strávený v nedobrovolné „karanténě“ jsme 
si zkracovali aktivitami, které byly k  naší velké 
radosti povoleny a  těšily se velkému úspěchu 
mezi našimi věrnými fanoušky.

Jednou z  nich bylo hledání barevných veli-
konočních vajíček, kterými obrůstaly stromy 
v  okolí ZŠ Amos po celý tzv. pašijový týden. 
Každý, kdo měl cestu kolem školy a knihovny, 
si mohl utrhnout nalezené vajíčko, odnést si ho 
domů a tam si ho dozdobit. Celkem 50 vajíček 
bylo rozmístěno i  na cyklostezce do Jesenice 
nebo v  okolí U-rampy a  kavárny „Zelená“. 
vajíčka udělala velkou radost nejen dětem, ale 
i dospělým, kteří si tak mohli zpestřit každoden-
ní procházky po Dolních Jirčanech.

v  dubnu se konala další online akce určená 
trochu starším čtenářům, jejichž úkolem bylo 
vypátrat jméno objevující se v  notoricky zná-
mém světovém románu, ke kterému je doved-
lo osm hádanek z  knižního i  filmového světa. 

Ze správných odpovědí byl vylosován jeden 
výherce, který získal hodnotnou knižní cenu. 
Podobná soutěž s otázkami ze světa knih, ten-
tokrát pro děti a mládež, nás čeká po celý mě-
síc červen. Pro účast v této hře bude ale nutná 
osobní návštěva knihovny, což jistě ocení neje-
den doposud strádající čtenář naší knihovny. 
Jednoho ze správných „amatérských detektivů“ 
opět nemine knižní odměna!

v  knihovně i  nadále funguje výdejní okénko, 
a to ve středu od 15 do 16 hodin. Zájem čtená-
řů je opravdu veliký, což nás velmi těší. výdejní 
okénko funguje na objednávku – pokud nena-
jdete knihu, kterou hledáte v  online katalogu 
sck.tritius.cz/library/psary, obraťte se s  jakým-
koliv přáním na e-mail knihovna@psary.cz, na-
še knihovnice veronika vám se vším ochotně 
pomůže. v současné době už je ovšem možné 
navštívit knihovnu i fyzicky, a to v omezené ote-
vírací době: ÚT 13–17, ST 13–15 (15–16 formou 
výdejního okénka), čT 16–20.

náš knihovní fond se stále obnovuje a rozrůstá, 
v březnu jsme opět objednali další nové knihy 
v  hodnotě 10 tisíc Kč. Jako vždy jsme mysleli 

nOvé Knihy
Karin Lednická Šikmý kostel 1–2
Bernard Minier Údolí
Petra Braunová Kuba nechce číst 

(1. čtení)
Johana s dlouhýma 
nohama (1. čtení)

Kateřina Závadová Povodeň, plecháči 
a pan Q (1. čtení)

Leigh Bardugo Šest vran
vojtěch Matocha Prašina 3
Jana Havlíčková najdu edu na posedu 

(logopedie)
Jeff Kinney Deník malého pose-

routky 11-13
S. Meyerová Stmívání (1–4)

Půlnoční slunce
Jakuba Katalpa Zuzanin dech
Minipedie - 
Objevujeme svět

Tvary, rodina

Jojo Moyesová Sama sebou
Julie Caplinová Hotýlek na Islandu

Kavárna v Kodani
Delia Ovens Kde zpívají raci

Jessica Townsend nikdyuš
r. r. rusellová Deník mimoňky (2 díly)
Jo nesbo Království
H. M. Körnerová Heřmánkové údolí
Michaela Klevisová Drak spí
J. Ch. Wall Byl jednou jeden život 

- mozek (komiks)
Jaromír Štejnar Medvěd Wrr
Morris Gleitzman Kdysi

Potom
Suzanne Collinsová Balada o ptácích 

a hadech
K. F. Janigová 1. A
„jaz“ Opráski sčeskí his-

torje
Daniela Krolupperová rybí sliby
emilia Dziubak rok v lese
L. a S. Hawkingovi Jirka a velký třesk
encyklopedie 
Larousse

Příroda

Tereza vostradovská Hravouka
Markus Zusak Zlodějka knih

Hledáme lektory vaření a dalších 
zajímavých aktivit. Kontakt: 

neformalko@psary.cz

na všechny věkové kategorie čtenářů.

v plném proudu jsou také přípravy na letní pří-
městské tábory. Termíny pro mladší děti máme 
už zaplněné, pokud si chtějí prázdniny zpestřit 
teenageři, tak pro ně ještě místa jsou. Určitě 
doporučujeme týden 5.–9. 7., kdy se mohou vy-
dat na  robinsonské dobrodružství s  deskový-
mi hrami, lukostřelbou, laser game, 3D tiskem 
a larpovými hrami. Přihlášky na www.psary.cz.

věříme, že příští školní rok opět ožijí všední od-
poledne i víkendy v ZŠ Amos různými kroužky, 
kurzy a  volnočasovými aktivitami. Jejich pře-
hled zveřejníme během června a  přihlašování 
bude spuštěno v sobotu 4. 9. v 8 hod. na webu 
www.psary.cz. Tradiční oblíbené aktivity jako 
šití, lezení, programování, angličtina, dětská 
jóga, míčové hry, dramaťák a  klavír zůstávají. 
nově přidáváme například chovatelský a příro-
dovědný kroužek nebo teen jógu pro náctileté 
slečny.
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Máme rádi 
zvířata

Monika Mrkvová

Doba covidová nám nedovolovala jezdit mimo 
mateřskou školu na výlety, ale ani organizovat 
žádné akce ve školce. Přišlo první rozvolnění, 
a když my ještě nemohli tam, přijeli oni za námi.

Proto jsme se velmi těšili na ekologický výuko-
vý program organizovaný Toulcovým dvorem, 
střediskem ekologické výchovy, který nesl ná-
zev „Máme rádi zvířata“. A  zvířátka do školky 
opravdu přijela.

Děti se tak dozvěděly spoustu zajímavostí ze 
světa zvířat. Zabývaly se otázkami, která zvířátka 
s námi bydlí a proč? Kdo je za ně zodpovědný? 
Můžeme si domů přinést zvíře, které chytíme 
venku? Díky příběhu o  ježečkovi děti zjistily, 
kterým zvířatům se dobře žije u  lidí, a  kterým 
je lépe ve volné přírodě. Při rozlišování chova-
telských potřeb pro různá zvířata také zjistily, 
že kaž dé zvíře potřebuje jinou péči. Děti mě-
ly přímý kontakt s  dvěma domácími mazlíčky 

– králíkem a želvou a mohly si sáhnout na vel-
mi netradiční a exotickou mnohonožku. viděly 
a mohly si vzít do ruky také kůži z hada.

Program byl poutavý a  díky němu děti dnes 
už ví, že pokud si domů zvířátko pořídí, musí 
se o něj dobře starat, dát mu potřebnou péči 
a  čas. Příště už se určitě sejdeme v  Toulcově 
dvoře.

Putování 
za starými 
řemesly

Monika Fojtíková

víte, kdo je bednář, dráteník nebo metlář? 
nebo co dělal ledař?

Dnešní doba starým řemeslům moc nefandí. 
Stará řemesla postupně mizí, nahrazují je nová. 
naštěstí jsou ještě lidé, kteří se je snaží udržet 
při životě jako koníčky, a umění našich předků 
předávají dalším generacím. některá z  nich 
jsme si zkusili ve školce připomenout.

nejprve se předškoláci seznámili se starými 
řemesly teoreticky a obrazně, pak si mohli ně-
které materiály osahat. naše třída se proměnila 
v řemeslnou dílnu. Děti si vyzkoušely práci drá-
teníka a metláře. vyrobily pravá košťata z březo-
vého proutí a potom se proměnily v dráteníky. 
S  nadšením pracovaly s  drátovacími formami 
a  vyráběly dárky pro maminky ke Dni matek. 
Děti byly moc šikovné a podařilo se jim udrá-
tovat a  ozdobit spoustu originálních srdíček 
a kytiček, ze kterých měly maminky jistě velkou 
radost.

v příštím školním roce projekt určitě zopakuje-
me a pokusíme se ho obohatit nějakým dalším 
„zapomenutým“ řemeslem.

✔ Ceny tarifů od 290,- ✔ Rychlosti až 1000 Mbps

 20 
 LET 
S VÁMI227 023 023  

uvtnet.cz

✔ 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

Proč si vybrat ÚVT Internet
✔  Okamžitá servisní podpora
✔  Smlouva bez závazku
✔  Neomezená data
✔  Individuální nabídky pro firmy
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Úvodník Recept
Česko má dohromady pět sousedů a jedním z nich je Slovensko, kterému 
jsme věnovali toto červnové číslo. Naučíte se nějaká základní slovíčka, v 
komiksu se dozvíte o známém slovenském loupežníkovi Juro Janošíkovi, 
jenž bohatým bral a chudým dával a najdete tu pár tipů, kam na dovole-
nou. Turistická sezóna nám začíná, tak ji nesmíte promeškat! A pokud bys-
te se letos na Slovensko nedostali, můžete si z pohodlí domova alespoň 
vyzkoušet typický slovenský recept na bratislavské rohlíčky.

Báječné prázdniny vám přeje Psina. :)

Můžete se na nás těšit v příštím školním roce a pokud byste v sobě náho-
dou objevili zrnko novinářského potenciálu, budeme rádi, když se k nám 
v září připojíte.

Miki Fremunt
Kristýna Janečková

Slovenská spojovačka

Bratislavské rohlíčky s oře-
chovou náplní

SUROVINY na max. 25ks 

Kynuté těsto: 

• 300 g polohrubé mouky 
• 40 g cukru 
• 200 g másla 
• 2 žloutky 
• 15 g droždí 
• 1 dl mléka 
• 3 g soli 
Ořechová náplň: 

• 4 dl mléka 
• 200 g cukru 
• 400 g jader z vlašských ořechů 
• 100 g piškotových drobečků 
• 10 g vanilkového cukru 
Ostatní: 

• žloutek na potírání 
• tuk na plech 
Postup přípravy receptu 

Smíchej suroviny na kynuté těsta 
a dej hotové těsto vykynout (PS: 
máma kdyžtak pomůže) 

Dej mléko a cukr do hrnce a nech 
to projít varem. Nastrouhej oře-
chová jádra a nasyp je do vařícího 
mléka s cukrem. A za stálého mí-
chání nech chvíli povařit.  

Sundej hrnec z plotýnky, vmíchej 
piškotové drobečky, vanilkový 
cukr a nech to vychladnout 

Vykynuté těsto vytvaruj do váleč-
ku a nakrájej z něj +-  stejné dílky. 
Udělej z nich kuličky  a rozválej je 
do oválných placiček.  

Na placičky nanes ořechovou ná-
plň a dlaní vytvaruj rohlíčky. 

Rohlíčky dej na mírně pomaštěný 
plech tak, aby spojení těsta bylo 
vespod. 

Povrch rohlíčků potři žloutkem, 
nech je dobře zaschnout a potři je 
ještě jednou. 

Nech kynout a zároveň dokonale 
oschnout žloutek. 

Rohlíčky peče při vyšší teplotě v 
dobře vyhřáté troubě do zlatohně-
dé barvy. 

Františka Běťáková 
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Kam se na Slovensku podívat
Letní tipy

Případy covidu v Česku i Slovensku 
klesají a proto vám vládní opatře-
ní nebudou bránit v tom, aby jste 
si užili dovolenou na tak krásném 
místě.

Jako první kandidát jsou Nízké Tat-
ry a jejick okolí.

Kromě horských túr tu je možno 
přespat v pětihvězdičkovém ho-
telu.

Kromě toho jsou Nízké Tatry doce-
la blízko od Čech.

Banská Štiavnica je historické měs-
tečko, které rozhodně stojí za to se 
tam podívat.

Jedno z nejstarších a nejslavněj-
ších slovenských měst bylo kdysi 
největším centrem těžby drahých 
kovů ve střední Evropě. Překvapí 
vás svými starými uličkami, ná-
městími a honosnými budovami, 
Starým i Novým zámkem, kostely, 

prostě skutečnými architektonic-
kými skvosty.

Pár krásných domečků v řadě vás 

Zimní tipy 
Jako zájezdy na zimu můžu dopo-
ručit například Tatranskou Lomnici 
,v Tatrách.

Je to jedno z nejúchvatnějších 
míst na lyžování ale i na spoustu 
jiných aktivit.

Nechybí tu sjezdovka, na které se 

každý vášnivý lyžař určitě zabaví 
.Je to totiž nejvýše položená a nej-
strmější sjezdovka z Lomnického 

Slovensko patří mezi naše sousedy a v tomto článku se dozvíte, kam se vypravit v létě i v zimě na Slovensko.
asi za chvíli omrzí, proto můžete 
navštívit Aquapark Tatralandia, 
který se kousek od Tater, má 9 ba-
zénů a spoustu hotelů kolem sebe.

Miki Fremunt

sedla 2 190 metrů nad mořem.

Můžete zde očekávat až pět měsí-
ců sníh a nechybí i 6,5km dlouhá 
carvingová trať!

Ale pokud máte třeba ještě méně 
zdatné děti nebo jste i vy ještě ne-
zkušenými lyžaři, nezoufejte. Je tu 
skoro 6km méně náročných sjez-
dovek!

A když jste třeba běžkaři, ani v 
tomto případě vás Lomnice ne-
zklame, je tu dostatek upravených 
běžkařských stop.

A samozřejmě je tu i dostatek míst 
pro ubytování a ani restaurace tu 
nechybí.

Když už jsme u toho jídla, neza-
pomeňte také ochutnat tradiční 

slovenské speciality jako jsou na-
příklad halušky.

No a pokud máte raději zimní tůry 
a sjíždění dolů na bobech po tak-
zvaných sáňkařských drahách, ani 
zde vás Tatry nezklamou.

Konkrétně oblast Starý Smokovec.

Je tu totiž sáňkařská dráha o délce 
2,5km a osobně mohu potvrďit, že 
to už něco znamená.

Max Fremunt



Psina Psárské informace a nápady 
od dětí pro děti

3/2021Grafickou i jazykovou korekturu dělají děti

Komiks
Psina

3/2021

Psárské informace a nápady 
od dětí pro děti

Grafickou i jazykovou korekturu dělají děti

Komiks



50 www.psary.cz  Psárský ZPrAvODAJ / červen / 2021 51

27. břeZna
v nočních hodinách přijala hlídka MP Jesenice 
oznámení o rušení nočního klidu hlasitou ver-
bální komunikací v  jednom 
z  rodinných domů v  ulici 
Oblouková. Strážníci po 
příjezdu na  místo sice 
žádný hluk nezjistili, ale 
i přesto kontaktovali ma-
jitele objektu a upozorni-
li jej na  nutnost dodržo-
vat dobu nočního klidu.

5. dUbna
v  odpoledních hodi-
nách převzala hlídka MP 
Jesenice nalezeného psa, 
který se pohyboval v  ulici 
na  Stráni bez dohledu svého 
majitele. Strážníci jej zajistili a umís-
tili do pohotovostního kotce obce. 
O  události vyrozuměli odpovědného pra-
covníka OÚ.

15. dUbna
doplatil na  nerespektování umístěného do-
pravního značení v ulici Psárská řidič nákladní-
ho automobilu převážející náklad dřeva. Krátil 
si tudy cestu i přes zákazové značky doplněné 
dodatkovými tabulkami stanovující výjimky pro 
průjezd touto komunikací. Během průjezdu 
úsekem, kde probíhají práce na výstavbě nové 
komunikace nákladní automobil uvízl na  nez-
pevněné vozovce. Odsud jej musela vyprostit 
až přivolaná těžká technika. Protiprávní jednání 
tohoto řidiče vyřešila hlídka MP na  místě dle 
zákona.

15. dUbna
ve večerních hodinách vyjížděla hlídka 

MP Jesenice do ulice Horní, kde poblíž vodní 
nádrže ležel muž ovlivněný alkoholem. Strážníci 
po provedení nezbytných zákonných úkonů 
na  místě zjistili, že mladík z  důvodu dlouho-
dobých problémů s  alkoholem, které vyústily 
v  opakované konflikty s  rodiči, odešel ze své-
ho bydliště a  teď nemá kam jít. Hlídka ihned 
telefonicky zkontaktovala rodiče a po domluvě 
doprovodila mladíka do nedalekého místa by-
dliště, kde si jej převzal otec.

28. dUbna
v  odpoledních hodinách převzala hlídka 

MP Jesenice nalezeného psa, 
který se volně pohyboval 

v ulici Hlavní a poté vbě-
hl na  pozemek jednoho 
rD. Strážníci podle iden-
tifikačních znaků zjistili 
majitele, kterého ihned 
telefonicky kontaktovali 
a  po domluvě mu jeho 
psího kamaráda předali.

6. Května
v  dopoledních hodinách 

přijala hlídka MP oznámení 
o  vozidlech parkujících v  roz-

poru s  právními předpisy před 
provozovnou se zahradnickými 

potřebami v  ulici K  Junčáku. Přivolaní 
strážníci některé přestupky vyřešili na místě. 

na ostatní automobily, u kterých nezjistili řidi-
če, kteří vozidla na místě zaparkovali, umístili za 
stěrač čelního skla upozornění pro nepřítom-
nou osobu podezřelou ze spáchání přestupku 
a událost zdokumentovali.

8. Května
v  nočních hodinách přijala hlídka oznámení 
o rušení nočního klidu hlasitou reprodukcí hud-
by a verbální komunikací na jednom z pozemků 
v ulici Polní. Přivolaná hlídka strážníků na místě 
zjistila, že zde probíhá oslava, jejíž účastníci 
opakovaně svými projevy ruší okolní sousedy, 
proto celou událost zdokumentovali a oznámili 
příslušnému správnímu orgánu k projednání.

městsKá POlicie 
jesenice

Jiří Michna DiS, 
zástupce vedoucího Městské policie Jesenice

Moderní 
technologie 
pomáhají
O nových technologiích se mluví často a v růz-
ných souvislostech, málokdy se však dozvídá-
me, že mohou pomáhat i  ohroženým dětem, 
jako například v projektu KLOKTex.

cO je tO PrOjeKt KlOKtex?

Kontejnery na  textil, oblečení a obuv pro děti 
i dospělé

Jde o  charitativní a  ekologický projekt, který 
podporuje především Fond ohrožených dětí 
Klokánek. Po celé české republice jsou roz-
místěné kontejnery s  logem klokánka na  sběr 
nepotřebného, avšak použitelného oblečení 
a obuvi. Odevzdáním takovýchto oděvů, obuvi, 
textilu, ale i hraček do těchto kontejnerů se je-
jich dárci přímo podílí na pomoci jak materiál-
ní, tak hlavně finanční. více na www.KlokTex.cz.

„Projekt byl spuštěn s  cílem pomoci těm, kteří 
naši pomoc potřebují. Díky všem dárcům ob-
lečení a  obuvi jsme v  rámci projektu finančně 

podpořili charitativní organizace částkou pře-
vyšující 3 miliony korun. Tuto pomoc se bude-
me i  přes nelehké období snažit nadále navy-
šovat,“ říká Ing. Pavlína Klementová, jednatelka 
společnosti.

efeKtivita Klíčem K POdPOře

Projekt KlokTex zahrnuje stovky kontejnerů 
rozmístěných po celé české republice. Obec 
Psáry se do projektu pomoci zapojila již před 
lety. v  rámci projektu se musí velmi efektivně 
řešit provoz celého systému, výroba a svoz kon-
tejnerů a  třídění odevzdaného textilu a obuvi, 
aby náklady s tím spojené nepřevýšily přínosy 
celého projektu.

Jednou ze zásadních nákladových položek je 
svoz odevzdaného textilu a  obuvi. Optimální 
plánování svozů s  ohledem jak na  rozmístění 
kontejnerů, tak zejména na jejich naplnění, pro-
to zásadně ovlivňuje efektivitu celého procesu 
a má přímý vliv na náklady projektu.

vedení projektu KlokTex si pro řešení optimali-
zace svozů vybralo společnost Sensority, s. r. o. 
Díky této spolupráci se optimalizují náklady 
svozu a  také se přispívá ke snížení emisí díky 
chytré logistice.
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Zásahy 
jirčanských 
hasičů

Bc. Miloslav Burián, 
velitel JSDH Dolní Jirčany

v  dubnu a  květnu zasahovala naše jednotka 
u třinácti událostí. Z několika dopravních nehod 
v sousedních obcích byla bohužel nejtragičtěj-
ší dopravní nehoda 1. května na frekventované 
silnici u  Libně. Jednalo se o  dopravní neho-
du dvou osobních automobilů, kdy se v době 
příjezdu naší jednotky a  profesionálních ha-
sičů z  jílovské stanice nacházel řidič menšího 
osobáku mimo vozidlo v  rozbahněném poli 
a  v hlubokém bezvědomí. Byl ihned hasiči 
a  záchranáři resuscitován a  ve vážném stavu 
předán posádce záchranářského vrtulníku. 
Bohužel, přes veškerou snahu všech zúčast-
něných tento mladý řidič v  nemocnici krátce 
po příletu zemřel. Úsek, ve kterém se nehoda 

stala, tedy silnice od Zlatník k Libři, je lemován 
pomníčky na vzpomínku zbytečných obětí do-
pravních nehod. Jezděte prosím nejen v tomto 
úseku opatrně a  respektujte ostatní účastníky 
na komunikaci.

I  když je jaro zatím deštivé, zasahovali jsme 
u menšího požáru lesa v Libni a u dvou velkých 
požárů rodinných domů na  radlíku. vždy se 
jednalo o požár s velkou škodou, naštěstí bez 
obětí na životech. U požáru z 21. května probí-
halo náročné pátrání po pravděpodobné oběti 
po celou dobu požáru. v době příjezdu prvních 
jednotek se dům nacházel v  plném rozsahu 
hoření. část hasičů byla určena k hašení požá-
ru, druhá část se věnovala vyhledávání osoby. 
v  nulové viditelnosti a  v ohromných hroma-
dách odpadků hledala pomocí termokamery 
uživatele domu. Ten byl nalezen po odvětrání 
místností a po několika hodinách vysilující prá-
ce. Byl zcela v pořádku v místní hospodě. velké 
škody na  domu nedbal, posilněn alkoholem 
ulehl do chlívku, kde tvrdě usnul.

Stále pomáháme všem našim občanům v kaž-
dou denní dobu. nehody, požáry, technické 
zásahy, odchyt zvířat. Je toho dost, co si jen 
dobrovolný hasič může představit. Bohužel 
v poslední době si nás stále více občanů volá 
k vyproštění vozidla z rozbahněné polní cesty. 
Zpravidla po dešti a  v noci. naše cisterna má 
16 tun a  zůstane stát v  blátě stejně jako váš 
osobák. nikdy však neříkáme ne a snažíme se 
sehnat traktor nebo zajistit vyproštění druhý 
den. Také věříme ve zdravý rozum řidičů, kdy se 

s osobákem nebudou pouštět na rozbahněnou 
polní cestu. Ušetří nám tím práci.

Krásné léto přejí jirčanští hasiči
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ceny inzerce v časopisu PsársKÝ ZPravOdaj

formát
šířka 
[mm]

výška 
[mm]

cena 
[Kč]

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

156 52 500,-

1/8 strany 75 52 450,-
2. obálková strana 5000,-
4. obálková strana 6000,-
slevy: 2 opakování – 5 %, 3–5 opakování – 10 %, 
6 opakování – 15 %
ceny jsou jednotné pro černobílou i barevnou 
inzerci a jsou konečné, nejsme plátci DPH
Psárský zpravodaj je periodický tisk územního 
samosprávného celku obec Psáry, Pražská 137, Psáry, 
Ič 00241580. vychází 6× ročně. redakce si vyhrazuje 
právo zaslané příspěvky redakčně upravovat a krátit
Kontaktní e-mail:  psarskyzpravodaj@ psary.cz. 
Web: psary.cz/psarsky-zpravodaj
redakční rada: Ing. Jitka Svobodová, Jiří Římovský, 
MUDr. Jaroslav Sokol. Za obec Psáry: vlasta Málková
vedoucí redaktorka a příjem inzerce: Ing. Lucie 
Libovická, tel. 603 477 211, e-mail: inzerce@psary.cz
distribuce: Zdarma do všech poštovních 
schránek občanů a firem v Psárech a D. Jirčanech
náklad: 1800 výtisků registrace: MK čr e 15258 
vydání: ČERVEN 2021, vyšlo 25. 6. 2021
Grafická úprava: Ing. vít Libovický tisk: Tiskárna irbis

sPOrt

Floorball 
Academy

Vít Voltr

Floorball Academy, stejně jako celý sportovní 
svět, má za sebou jednu z  nejsložitějších se-
zon ve své historii. Kvůli opatřením spojeným 
s pandemií koronaviru jsme velkou část sezony 
nemohli společně trénovat v  běžném režimu. 
na  druhou stranu byla situace pro celou aka-
demii velkou výzvou a troufáme si říct, že jsme 
udělali maximum pro to, abychom i  během 
lock downu společně sportovali. Pro všechny 
naše členy jsme vymysleli nejrůznější výzvy, or-
ganizovali jsme online tréninky i kvízy a na jaře 
jsme připravili velkou stopovací hru na motivy 
geocachingu. Pro rodiče i  další zájemce jsme 
připravili několik seminářů s nejrůznějšími hos-
ty, které jim měly pomoci překonat těžké ob-
dobí lockdownu. Hodně jsme se toho během 
pandemie naučili a  věříme, že nám tyto nové 
zkušenosti do budoucna pomohou naši akade-
mii dále rozvíjet.

všichni jsme se po celý rok těšili, až se budeme 
moci opět potkat na  tréninku nebo turnaji. To 
se nám v květnu konečně splnilo. Do tréninků 
jsme se pustili naplno a snažili jsme se společ-
ně si vynahradit vše, o co jsme během lockdow-
nu přišli. v červnu jsme navíc v různých lokali-
tách uspořádali i speciální víkendové tréninky. 
na  nich jste se mohli potkat i  se zábavným 
maskotem a užít si s ním plno zábavy. všechny 
tréninky jsme navíc otevřeli i  pro mladé spor-
tovce mimo naši akademii v rámci akce „Přiveď 
kamaráda”, protože jsme cítili, že sport a pohyb 
potřebují po dlouhých měsících doma všechny 
děti.

Opravdovým vrcholem naší sezony budou 
letní příměstské Summer Campy. na  nich si 
společně užijeme týden plný sportu a  zábavy 
bez omezení. čeká nás mnoho tréninků v hale 

i na venkovních sportovištích, her v lese, výletů 
i zábavy v bazénu. Jestli chcete strávit léto ak-
tivně, jsou pro vás naše příměstské kempy tím 
pravým. Kempy proběhnou ve dvou termínech 
od 12. do 16. 7. a od 19. do 23. 7. Přihlašování 
je stále otevřeno všem mladým sportovcům. 
více informací najdete na floorballacademy.cz/ 
activity/letni-kemp. Těšíme se na vás.

O  prázdninách už také připravujeme tréninky 
a turnaje na příští sezonu. věříme, že tentokrát 
už ji žádná epidemie nepřeruší a my začátkem 
října začneme sportovat ve všech našich lokali-
tách. v Psárech chystáme stejně jako v letošním 
roce tréninky Floorball Academy dvakrát týdně 
pro mladší i starší kategorii a všeobecnou Gym 
Academy pro předškoláky. Podrobnější infor-
mace přineseme v zářijovém zpravodaji.

Dobrodružné prázdniny plné sportu přeje celý 
tým Floorball a GYM Academy!
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