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Obsah slOvO na úvOd

vážení občané, milí sousedé a známí,

pokaždé, když píši slovo starosty, tak doufám, 
že to příští už bude bez covidu. A  zase není ... 
S opatřeními jsme se už asi naučili žít, přizpůso-
bili jsme se a pokračujeme v práci, jak jen to jde.

v polovině dubna se konečně vrátila alespoň 
část dětí do školy a školky. Osobně to pova-
žuji za jeden z  nejdůležitějších kroků. děti 
potřebují vrstevníky, pohyb, hru, radost z ob-
jevování světa a  získávání nových dovednos-
tí. domácí izolace může mít závažné dopady 
nejenom na jejich každodenní návyky a moti-
vaci ke vzdělávání, ale také na duševní zdraví. 
varovným způsobem roste počet dětí, které 
kontaktují krizové linky, mají problémy s  úz-
kostmi či závislostmi a  potřebují odbornou 
pomoc psychologa. Mimochodem také proto 
jsme se jako rada obce rozhodli věnovat 10 ti-
síc korun Lince bezpečí, která je důležitým 
nástrojem první pomoci v krizových situacích. 
děti potřebují chodit do školy a já jsem rád, že 
naše týmy ve škole i školce návrat dětí skvěle 
zvládly! A stejně tak jsem rád, že v létě budou 
mít děti u  nás v  obci možnost bezplatně se 
účastnit letních příměstských táborů. Rodičům 
to pomůže a děti, doufám, pookřejí.

v polovině dubna se také konečně po dlouhé 
době obnovil provoz knihoven. naši čtenáři 
si sice mohli půjčovat knihy celou zimu přes 
výdejní okénko, ale není nad to vybrat si knihu 
z polic sám. A aby bylo opravdu z čeho vybí-
rat, udělaly naše paní knihovnice opět velkou 
objednávku, takže v  policích i  elektronickém 
katalogu čeká spousta novinek pro děti i do-
spělé čtenáře.

naopak největší starost nám všem samozřej-
mě dělá rekonstrukce hlavního průtahu obcí. 
Je jasné, že nám tato stavba bude komplikovat 

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)
pondělí 8–12, 13–17 hod.
úterý, čtvrtek 8–12, 13–16 hod.
středa 8–12, 13–18 hod.
pátek 8–12 hod.

Obecní úřad – úřední hOdiny

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

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

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

Kalendář aKcí
seTříDěno PoDle DaTa konání

20. 5., 14.00
velká británie
OnLIne

19. 5., 14.00
diskuzní středa 

Do 31. 5.
Květnová soutěž 
pro seniory

30

31

34
Do 30. 5.
Pohádkový les – 
 hlasování
www.psary.cz

16. 6., 18 hod.
Zasedání 
Zastupitelstva

32

4
17. 6., 14 hod. 
Kavárnička

30

 4 Rada a zastupitelstvo

infOrmace Z Obce

 11 Co se v obci udělalo

 12 Zpráva starosty

 17 Omezení zásobování vody v centru obce 
Psáry

 18 Průtah II/105 – uzávěra komunikace

 24 Etapa III vodovodu zahájena

 26 Kanalizace není odpadkový koš

 27 Léta s letáky končí

 28 Soudní spor o veřejné prostranství pokra-
čuje

sOciální a Kulturní KOmise

 30 Fotosoutěž 2021 – kouzelný svět rostlin

 31 květnová soutěž pro seniory

32 Pomozte vybrat ToP pohádky a filmy

 33 Blahopřejeme

34 Cestovatelské povídání – Velká Británie

stalO se

34 Virtuální návštěva azorských ostrovů 

35 Kam na výlet – kostelec u křížků

vZdělávání

 38 konečně spolu – příměstské tábory letos 
pro děti zdarma!

 40 Zápis do mateřské školy

 41 Covidová přestávka ve školce podruhé

 42 Klubíčko „na dálku“…

 42 Prázdniny s klubíčkem

 43 Co nás baví na online výuce

 44 Psina – Psárské informace a nápady 

 48 Městská Policie Jesenice

 50 Psárští legionáři 1914–1920

 51 Rychlé vyproštění zraněného řidiče

sPOrt

 52 sk Rapid Psáry

 53 Floorball academy

 54 sk Čechoslovan Dolní Jirčany
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usnesení ze zasedání rady obce Psáry č. 3–2021 ze dne 10. února 2021

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

rO usnesení č. 12/3–2021

i. schvaluje
uzavření smlouvy o  připojení odběrné-
ho el. zařízení k  distribuční soustavě č. 21_
SOP_01_4121756093 mezi obcí Psáry a  ČeZ 
distribuce a. s. Předmětem smlouvy je navý-
šení rezervovaného příkonu v  budově hasič-
ské zbrojnice Psáry za jednorázovou úhradu 
3.500,- Kč.
ii. pověřuje
Starostu Mgr. Milana váchu podpisem této 
smlouvy.
hlasOvání / PrO: 5 / PrOti: 0 / Zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

rO usnesení č. 13/3–2021

i. schvaluje
Přílohu č. 3 organizačního řádu Obecního úřa-
du Psáry – pověření zaměstnanců.
hlasOvání / PrO: 5 / PrOti: 0 / Zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

rO usnesení č. 14/3–2021

i. nesouhlasí
S prodejem části pozemku p. č. 635/26 v k. ú. 
dolní Jirčany. Prodej by mohl významně ovlivnit 
budoucí využití tohoto pozemku.
hlasOvání / PrO: 5 / PrOti: 0 / Zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

rO usnesení č. 15/3–2021

i. schvaluje
uzavření smlouvy o  smlouvě budoucí 
o  realizaci náhradního přístupu mezi obcí Psáry 
a  Ředitelstvím silnic a  dálnic ČR. Předmětem 
smlouvy je stanovení podmínek a  způsobu 
provedení a  majetkoprávního vypořádání 
náhradního přístupu SO 301–163 a  SO 301–
165 v rámci stavby dálnice „d3 301–003 Praha-
václavice“.
ii. pověřuje
Starostu Mgr. Milana váchu podpisem této 
smlouvy.
hlasOvání / PrO: 5 / PrOti: 0 / Zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

rO usnesení č. 16/3–2021

i. schvaluje
Souhlasné stanovisko vlastníka pozemku k ná-
vrhu umístění kompenzačních opatření tý-
kajících se pozemku p.  č. 1100/3 v  k.  ú. Psáry 
vydané pro investora stavby Ředitelství silnic 
a dálnic ČR jako podklady pro vydání správního 
rozhodnutí v rámci stavby dálnice „d3 301–003 
Praha-václavice“.
ii. pověřuje
Starostu Mgr. Milana váchu podpisem tohoto 
stanoviska.
hlasOvání / PrO: 5 / PrOti: 0 / Zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

rada a ZastuPitelstvO
termín příštího zasedání 
Zastupitelstva obce Psáry
16. června 2021, 18 hod.

rO usnesení č. 17/3–2021

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

1. Ing. arch. Kateřina Jeřábková – pozemek 
p. č. 593/6 v k. ú. Psáry,

2. Ing. Jan a  Ing. Magda Šimečkovi – poze-
mek p. č. 161/84 v k. ú. Psáry.

hlasOvání / PrO: 5 / PrOti: 0 / Zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

usnesení ze zasedání rady obce Psáry č. 4–2021 ze dne 24. února 2021

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

rO usnesení č. 18/4–2021

i. souhlasí
S  prodejem MuLTIKÁRY FuMO. Minimální 
cena stanovená znaleckým posudkem činí 
233 000,- Kč.
hlasOvání / PrO: 4 / PrOti: 0 / Zdrželi se: 0
návrh byl Přijat
návrh byl přijat.

rO usnesení č. 19/4–2021

i. souhlasí
S  prodejem zametací nástavby na  vozidlo 
MAGMA ALFICAR. Minimální cena stanovená 
znaleckým posudkem činí 95 400,- Kč.
hlasOvání / PrO: 4 / PrOti: 0 / Zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

usnesení ze zasedání rady obce Psáry č. 5–2021 ze dne 4. března 2021

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

rO usnesení č. 20/5–2021

i. schvaluje
uzavření smlouvy o  dílo mezi obcí Psáry 
a  vodohospodářským rozvojem a  výstavbou 
a. s. na  zajištění autorského dozoru stavby 
„Připojení obce Psáry na Posázavský vodovod“ 
za cenu 40.000,- 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. 21/5–2021

i. schvaluje
uzavření příkazní smlouvy mezi obcí Psáry 
a  InFRAM a. s. na  zajištění činnosti koordi-
nátora bOZP stavby „Připojení obce Psáry 
na  Posázavský vodovod“ za cenu 45.500,- 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. 22/5–2021

i. schvaluje
uzavření příkazní smlouvy mezi obcí Psáry 
a  Ing. Tomášem Melicharem na  zajištění čin-
nosti technického dozoru stavebníka stavby 
„Připojení obce Psáry na Posázavský vodovod“ 
za cenu 98.500,- 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. 23/5–2021

i. schvaluje
1. rozpočtové opatření na rok 2021 – navýšení 
o 2.132.200,- Kč.

 život ještě do léta. Pro děti začal znovu jezdit 
alespoň školní autobus. Pokračujeme i  v pří-
pravě několika dalších projektů, ať už se jed-
ná o  dlouho chystanou rekonstrukci ulice 
na vápence, novou hasičskou zbrojnici či pře-
stavbu jídelny v  mateřské škole na  Štědříku. 

na novou stavební sezónu jsme připraveni .

Přeji vám všem pevné zdraví a optimistické jar-
ní dny!

Váš starosta Milan Vácha
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hlasOvání / PrO: 5 / PrOti: 0 / Zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

usnesení ze zasedání rady obce Psáry č. 6–2021 ze dne 10. března 2021

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

rO usnesení č. 24/6–2021

i. schvaluje
dodatek č. 1 k  souhlasu s  umístěním charita-
tivních kontejnerů mezi obcí Psáry a KLOKTex 
help nadační fond. Kontejnery jsou určeny pro 
sběr textilu, obuvi a hraček na podporu Fondu 

ohrožených dětí – Klokánek.
ii. pověřuje
Starostu Mgr. Milana váchu podpisem tohoto 
dodatku. .
hlasOvání / PrO: 5 / PrOti: 0 / Zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

usnesení ze zasedání rady obce Psáry č. 7–2021 ze dne 16. března 2021

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

rO usnesení č. 25/7–2021

i. schvaluje
uzavření dohody o  poskytnutí kompenza-
ce za vzniklou škodu mezi obcí Psáry (inves-
tor),  Agro Jesenice u  Prahy a. s. (uživatel) 
a Čermák a Hrachovec a. s. (dodavatel stavby). 
Předmětem dohody je poskytnutí kompenzace 
ve výši 10,- Kč/m² příp. 20,- Kč/m² za dočasnou 
nemožnost řádně užívat pozemky p. č. 228/19 
a 289/25 v k. ú. Psáry.
ii. pověřuje
Místostarostku vlastu Málkovou podpisem této 
dohody.

hlasOvání / PrO: 5 / PrOti: 0 / Zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

rO usnesení č. 26/7–2021

i. schvaluje
uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy 
o  připojení odběrného el. zařízení mezi obcí 
Psáry a  ČeZ distribuce a. s. na  pozemku p.  č. 
228/19 v k. ú. Psáry za poplatek 3.000,- Kč.
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. 8–2021 ze dne 24. března 2021

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

rO usnesení č. 27/8-2021

i. schvaluje
nové znění smlouvy o  finančních příspěvcích 
na vodovod a kanalizaci obce pro stavbu rodin-
ného domu s  jednou bytovou jednotkou příp. 
více bytovými jednotkami.
ii. pověřuje
Místostarostku vlastu Málkovou podpisem 
těchto smluv.

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

rO usnesení č. 28/8-2021

i. schvaluje
uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy 
o  připojení odběrného el. zařízení mezi obcí 
Psáry a  ČeZ distribuce a. s. na  pozemku p.  č. 
1089/12 v k. ú. Psáry za poplatek 8.000,- Kč.

ii. pověřuje
Starostu Mgr. Milana váchu podpisem této 
smlouvy.
hlasOvání / PrO: 4 / PrOti: 0 / Zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

rO usnesení č. 29/8-2021

i. schvaluje
uzavření smlouvy o  zřízení věcného břeme-
ne-služebnosti č. Iv-12-6019385/vb/001 mezi 
Obcí Psáry a ČeZ distribuce a. s. na pozemku 
p. č. 692/3, 1072/2 a 631/1 v k. ú. Psáry za po-
platek 50.000,- Kč bez dPH.
ii. pověřuje
Starostu Mgr. Milana váchu podpisem této 
smlouvy.
hlasOvání / PrO: 4 / PrOti: 0 / Zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

rO usnesení č. 30/8-2021

i. schvaluje
uzavření dodatku č. 16 ke smlouvě o  závazku 

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. 12 ke smlouvě o  závaz-
ku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě 
na roky 2010 až 2024 (linka PID č. 956) mezi ob-
cí Psáry a ostatními obcemi, Hl. m. Praha zastou-
pené spol. ROPId a ARRIvA CITY s. r. o.
iii. schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o závazku ve-
řejné služby ve veřejné linkové dopravě na roky 
2011 až 2024 (linka PID č. 334) mezi obcí Psáry, 
městem Jesenice, Hl. m. Praha zastoupené 
spol. ROPId a Matin uher, spol. s. r. o.
iv. pověřuje
Starostu Mgr. Milana váchu podpisem těchto 
dodatků.
hlasOvání / PrO: 4 / PrOti: 0 / Zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

usnesení ze zasedání rady obce Psáry č. 9–2021 ze dne 7. dubna 2021

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

rO usnesení č. 31/9-2021

i. schvaluje
Platový výměr řediteli Základní školy Amos od 
1. 4. 2021.
hlasOvání / PrO: 5 / PrOti: 0 / Zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

rO usnesení č. 32/9-2021

i. souhlasí
S  poskytnutím finančního příspěvku ve výši 
10.000,- Kč na provoz Linky bezpečí, z. s.
hlasOvání / PrO: 5 / PrOti: 0 / Zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

rO usnesení č. 33/9-2021

i. souhlasí
S  vypsáním veřejné zakázky malého rozsa-
hu na  akci „Rekonstrukce komunikace nad 

Cihelnou, dolní Jirčany, Psáry“.
ii. jmenuje
Hodnotící komisi pro veřejnou zakázku malé-
ho rozsahu na  akci „Rekonstrukce komunika-
ce nad Cihelnou, dolní Jirčany, Psáry“ ve slo-
žení: Renáta Sedláková, Tomáš Hejzlar, nikola 
Raušerová, jako náhradníci vlasta Málková, 
Renáta Jašková.
iii. určuje
Renátu Sedlákovou jako odpovědnou oso-
bu pro veřejnou zakázku malého na  akci 
„Rekonstrukce komunikace nad Cihelnou, 
dolní Jirčany, Psáry“.
iv. určuje
Starostu Mgr. Milana vácha jako kontrolní oso-
bu pro veřejnou zakázku malého rozsahu na ak-
ci „Rekonstrukce komunikace nad Cihelnou, 
dolní Jirčany, Psáry“.
hlasOvání / PrO: 5 / PrOti: 0 / Zdrželi se: 0
návrh byl Přijat
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rO usnesení č. 34/9-2021

i. souhlasí
S  vypsáním veřejné zakázky malého rozsahu 
na akci „Změna v užívání prostorů v 1. nP č.115 
a 116 ve stávající budově MŠ „Štědřík“ – Psáry“.
ii. jmenuje
Hodnotící komisi pro veřejnou zakázku malého 
rozsahu na „Změna v užívání prostorů v 1. nP 
č.115 a  116 ve stávající budově MŠ „Štědřík“ 
– Psáry“ ve složení: Tomáš Hejzlar, nikola 
Raušerová, vlasta Málková, jako náhradníci vít 
Olmr, Renáta Jašková.

iii. určuje
Tomáše Hejzlara jako odpovědnou osobu pro 
veřejnou zakázku malého na akci „Změna v uží-
vání prostorů v  1.  nP č.115 a  116 ve stávající 
budově MŠ „Štědřík“ – Psáry“.
iv. určuje
Starostu Mgr. Milana vácha jako kontrolní oso-
bu pro veřejnou zakázku malého rozsahu na ak-
ci „Změna v užívání prostorů v 1. nP č.115 a 116 
ve stávající budově MŠ „Štědřík“ – Psáry“.
hlasOvání / PrO: 5 / PrOti: 0 / Zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

usnesení ze zasedání rady obce Psáry č. 10–2021 ze dne 12. dubna 2021

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

rO usnesení č. 35/10-2021

i. schvaluje
Účetní závěrku ŠPO Základní škola Amos za rok 
2020.
ii. schvaluje
výsledek hospodaření – ztrátu Základní školy 
Amos za rok 2020 ve výši -459,522,55 Kč.
iii. schvaluje
Pokrytí výsledku hospodaření – ztráty z rezervní-
ho fondu školy.
hlasOvání / PrO: 5 / PrOti: 0 / Zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

rO usnesení č. 36/10-2020

i. schvaluje
Účetní závěrku ŠPO Mateřská škola Štědřík za 
rok 2020.
ii. schvaluje
Zlepšený výsledek hospodaření Mateřská škola 
Štědřík za rok 2020 ve výši 419.469,60 Kč.
hlasOvání / PrO: 5 / PrOti: 0 / Zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

usnesení ze zasedání rady obce Psáry č. 11–2021 ze dne 21. dubna 2021

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

rO usnesení č. 37/11–2021

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

1. Prometheus, spol. s  r.  o. – pozemek p.  č. 
689/8 v k. ú. Psáry.

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

rO usnesení č. 38/11–2021

i. bere na vědomí
Protokol o  otevírání nabídek a  hodnocení na-
bídek na  veřejnou zakázku malého rozsahu 
„Rekonstrukce komunikace nad Cihelnou 
dolní Jirčany, Psáry“.
ii. schvaluje
výběr nejvýhodnější nabídky od spol. 
Strabag a. s., se sídlem Kačírkova 982/4, 
Praha 5, IČ  60838744 za nabídkovou cenu 
1.144.781,4 Kč bez dPH.

iii. pověřuje
Starostu Mgr. Milana vácha podpisem smlouva 
o dílo.
hlasOvání / PrO: 4 / PrOti: 0 / Zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

rO usnesení č. 39/11–2021

i. bere na vědomí
Protokol o  otevírání nabídek a  hodnocení na-
bídek na  veřejnou zakázku malého rozsahu 
„Změna v užívání prostorů v 1. nP č. 115 a 116 
ve stávající budově MŠ Štědřík -Psáry“.
ii. schvaluje
výběr nejvýhodnější nabídky od spol. SARK en-
gineering s. r. o, se sídlem Za Jalovým dvorem 
1949/7a, Praha 4, IČ 27880214 za nabídkovou 
cenu 731.692,97 Kč bez dPH.

iii. pověřuje
Starostu Mgr. Milana vácha podpisem smlouva 
o dílo.
hlasOvání / PrO: 4 / PrOti: 0 / Zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

rO usnesení č. 40/11–2021

i. souhlasí s tím, že
Obec je připravena převzít do svého vlastnictví 
úsek vyřazené sil. II/105 na obecním pozemku 
par. č. 660/13 v k. ú. dolní Jirčany a  to po vy-
pořádání vlastníka stavby silnice s vlastníky po-
zemku par. č. 407/1 v k. ú. dolní Jirčany, na kte-
rém částečně silnice leží tak, aby stavba nebyla 
zatížena žádnými závazky.
hlasOvání / PrO: 4 / PrOti: 0 / Zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Psáry č. 2–2021 ze dne 21. dubna 2021

Přítomni:  bc. Milan vácha, vlasta Málková, Mgr. Martina běťáková, vít Olmr, Martina Šmerglová, 
Ing. Antonín Rak, Ing. Jan Čihák, Tomáš Pecháček, Ing. Jitka Svobodová, Mgr. Jiří 
Kučera, Petr Skřivan, Josef Žižka

Nepřítomni:  Olga Kramosilová, bc. Miloslav burián, Jan Honek

usnesení č. 13/2–2021

i. bere na vědomí
Přednesenou zprávu starosty a  místostarostek 
o činnosti obce.
hlasOvání / PrO: 12 / PrOti: 0 / Zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

usnesení č. 14/2–2021

i. bere na vědomí
Zprávu o činnosti finančního výboru obce.
hlasOvání / PrO: 12 / PrOti: 0 / Zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

usnesení č. 15/2–2021

i. schvaluje
Účetní závěrku obce za rok 2020.
hlasOvání / PrO: 12 / PrOti: 0 / Zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

usnesení č. 16/2–2021

i. schvaluje
Závěrečný účet obce Psáry za rok 2020 a vyjad-
řuje souhlas s celoročním hospodařením obce 
za rok 2020 a to bez výhrad.
hlasOvání / PrO: 12 / PrOti: 0 / Zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

usnesení č. 17/2–2021

i. schvaluje
2. rozpočtové opatření na rok 2021 – navýšení 
o 41.535.281,02 Kč.
hlasOvání / PrO: 12 / PrOti: 0 / Zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

usnesení č. 18/2–2021

i. schvaluje
uzavření smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP 
č. 1200300172 mezi obcí Psáry a Státním fon-
dem ŽP ČR. Předmětem smlouvy je poskytnutí 
dotace ve výši 90.000,- Kč na akci „PP_připojení 
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Co se v obci 
udělalo 2–3/2021

Ing. Renáta Jašková, správa majetku

•	 vybourání rozbitého zábradlí u cesty ke škole,
•	 zahájení opravy okolí pomníku v  dolních 

Jirčanech,
•	 provizorní oprava povrchů nezpevněných ko-

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

stranstvích,
•	 oprava houpaček a dalších prvků,
•	 jarní údržba keřů a dřevin,
•	 úklid dětských hřišť a jejich desinfekce,
•	 čištění odtokových žlabů,
•	 prohrnování a posyp komunikací, úklid sněhu,
•	 zabetonování nových dopravních značek v uli-

ci Chrpová,
•	 zajištění individuálních svozů odpadu,
•	 odvoz vánočních stromků,

•	 instalace plastové stínící sítě ke škole,
•	 demontáž nádrže na topný olej,
•	 čištění pomníků a jejich okolí,
•	 rozvoz pytlů na odpadky a známek na popel-

nice občanům,
•	 opravy ve školce Štědřík,
•	 oprava cesty na dančí louku,
•	 úklid listí a odpadků z okolí cyklostezky,
•	 zametení splavené drtě v ulici Javorová, štěrku 

v ulicích Lesní a K Junčáku,
•	 oprava cesty na babu a ulice 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,

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

•	 zajištění obsluhy pro provoz sběrného dvora,
•	 pravidelné týdenní vysypávání košů na  psí 

exkrementy, úklid kontejnerových stání na tří-
děný odpad, úklid a desinfekce autobusových 
zastávek včetně vysypávání košů,

•	 čištění autobusových zastávek od graffiti a od-
stranění následků vandalismu,

•	 údržba hřbitovů,
•	 závoz štěrku na vysokou a na bábu.

infOrmace Z Obce
obce Psáry na Posázavský vodovod – 2. etapa“.
ii. schvaluje
uzavření smlouvy o  poskytnutí podpory ze 
SFŽP č. 1190400298 mezi obcí Psáry a Státním 
fondem ŽP ČR. Předmětem smlouvy je poskyt-
nutí dotace ve výši 17.954.235,11 Kč na  akci 
„Připojení obce Psáry na Posázavský vodovod“.
iii. pověřuje
Starostu Mgr. Milana váchu podpisem těchto 
smluv.
hlasOvání / PrO: 12 / PrOti: 0 / Zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

usnesení č. 19/2–2021

i. pověřuje
Radu obce Psáry dojednáním konečného zně-
ní a uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 
na akci „II/105 Psáry, průtah (opakování)“ a pří-
padně dalších dodatků k této smlouvě.
hlasOvání / PrO: 12 / PrOti: 0 / Zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

usnesení č. 20/2–2021

i. schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi 
obcí Psáry a  Čermák a  Hrachovec a. s. na  ak-
ci „vodovod Psáry – připojení obce Psáry 
na Posázavský vodovod“. Předmětem dodatku 
je posunutí termínu dokončení díla do 31. 7. 
2021.
ii. pověřuje
Místostarostku vlastu Málkovou podpisem to-
hoto dodatku.
hlasOvání / PrO: 12 / PrOti: 0 / Zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

usnesení č. 21/2–2021

i. schvaluje
uzavření dohody mezi obcemi o  zajištění po-
vinné školní docházky v  jiné obci mezi obcí 
Psáry a  obcí Radějovice. dohoda se uzavírá 
na 1 rok za úplatu 10.000,- Kč/1 dítě/rok.
ii. pověřuje
Starostu Mgr. Milana váchu podpisem této do-
hody.
hlasOvání / PrO: 12 / PrOti: 0 / Zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

usnesení č. 22/2–2021

i. souhlasí
S  bezúplatným převodem pozemku p. č. 
465/535 o  výměře 818 m², orná půda, v  k.  ú. 
dolní Jirčany z  vlastnictví státu do vlastnictví 
obce.
ii. souhlasí
S  bezúplatným převodem pozemku p. č. 
621/51 o  výměře 182 m², trvalý travní porost, 
v k. ú. dolní Jirčany z vlastnictví státu do vlast-
nictví obce.
hlasOvání / PrO: 12 / PrOti: 0 / Zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

usnesení č. 23/2–2021

i. revokuje
usnesení č. 29/3–2020 ve znění:
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 
smlouvy.
hlasOvání / PrO: 10 / PrOti: 0 / Zdrželi se: 0
návrh byl Přijat
běťáková a Olmr nebyli při hlasování přítomni. 

usnesení č. 24/2–2021

i. schvaluje
návrh na  novou ulici v  areálu proti obecnímu 
úřadu „Zapadlá“.
hlasOvání / PrO: 12 / PrOti: 0 / Zdrželi se: 0
návrh byl Přijat

SK Rapid Psáry

Děkujeme všem sponzorům,
fotbalovým příznivcům a obci

za podporu v souvislosti s
pandemií COVID-19.

Těšíme se na viděnou
SK RAPID PSÁRY
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Zpráva
starosty

Mgr. Milan Vácha, 
starosta

ParKOviště na štědříKu

O  vybudování nových parkovacích míst 
na  Štědříku (proluka mezi administrativní bu-
dovou u  zámečnictví a  bytovým domem č. p. 
148) jsme informovali již opakovaně, přesto se 
v rámci stavebního řízení ukázalo, že ne všichni 
o  záměru vědí a ne všichni záměr považují za 
přínosný. Je pravdou, že každý kousek zeleně 
si zaslouží ochranu, nicméně na sídlišti Štědřík 
je již situace s  parkováním neúnosná, a  proto 

jsme vyslyšeli většinový názor a  projekt při-
pravili. Po  zapracování všech připomínek ke 
stavebnímu řízení předpokládám, že do konce 
měsíce dubna by mohlo být povolení vydáno. 
následovat bude vypsání veřejné zakázky a po-
kud nenastanou komplikace, tak by na podzim 
mělo být parkoviště hotové.

reKOnstruKce ulice 
nad cihelnOu

Přípravné práce na  rekonstrukci ulice nad 
Cihelnou byly dokončeny, veškeré připomínky 
a požadavky na naši obec splněny, a  tak bylo 
v březnu vydáno stavební povolení. Začátkem 

dubna jsme vypsali výběrové řízení na zhotovi-
tele stavby a pokud se ho podaří vybrat na prv-
ní pokus, tak by do léta mohla být silnice hoto-
vá. nový úsek bude sloužit nejenom majitelům 
okolních domů, ale zlepší se i komfort pro děti, 
které si tudy zkracují cestu ze školy.

úPrava PrOstOr mateřsKé 
šKOlKy

Prostor původní jídelny pro cizí strávníky 

v budově mateřské školy na Štědříku je využí-
ván jen málo. A tak jsme ve spolupráci se škol-
kou připravili projekt na  rekonstrukci, díky níž 
vznikne třída, kterou bude moci školka denně 
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využívat pro individualizaci vzdělávání, logope-
dické aktivity atp. Kromě herny zde bude k dis-
pozici i samostatné hygienické zázemí. Jakmile 

bude ukončeno výběrové řízení, začneme s re-
konstrukcí, aby do začátku školního roku bylo 
vše hotovo.

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 relevantní 
a oprávněné. došlo tedy k přepracování projek-
tu, který se nově snaží nejenom zlepšit vzhled, 
ale také integrovat bezpečnostní prvky, které 
dopravu zklidní. Takto upravený projekt byl 
odevzdán ke stavebnímu řízení a zásadní odpor 

již nepředpokládáme. S  ohledem na  zpoždě-
ní stavby „průtah Psáry“ na  hlavní komunikaci 
nemá časový skluz projektu na vápence žádný 
dopad, neboť zakázky stejně nelze realizovat 

současně. Po získání stavebního povolení bu-
deme vědět, jestli se ještě vyplatí zahajovat 
stavbu letos, nebo ji necháme na jaro příštího 
roku.

nOvá hasičsKá ZbrOjnice

naši jirčanští hasiči se již několik let potýkají 
s  naprosto nevyhovujícími podmínkami v  je-
jich stávající zbrojnici. Pokud si uvědomíme, jak 
velké množství reálných zásahů, výjezdů i  zá-
loh ročně hasiči mají, je situace o  to smutněj-
ší. v současné době jsme již zahájili přípravné 

práce na projektové dokumentaci. Podkladem 
pro vyhotovení projektové dokumentace je 
studie (viz foto), která se snažila stavbu citlivě 
umístit s ohledem na okolní zástavbu. na vnitř-
ním uspořádání jsme spolupracovali s  našimi 
hasiči tak, aby byla zbrojnice praktická z  hle-
diska běžného užívání. do konce roku bychom 
chtěli mít dokladovou část, abychom samotnou 
stavbu mohli plánovat na období 2022–2023.
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Omezení 
zásobování vody 
v centru obce 
Psáry

Technické služby Dolnobřežanska s. r. o.

Stavba Průtah Psáry se blíží ke konci. Obec Psáry 
se správně rozhodla vyměnit veškerá přípojko-
vá šoupata, která jsou dnes na konci životnosti. 
v současné době je vyměněno 6 šoupat z celko-
vého počtu 35, která jsou umístěna v hlavní silni-
ci ve Psárech. výměna probíhá skupinově vždy 
po 3–5 šoupatech dle možnosti stavby. S tím je 
spojené krátkodobé omezení dodávek pitné vo-
dy, protože je potřeba uzavřít hlavní vodovodní 
řád. během následujícího měsíce dojde přibliž-
ně k  10 odstávkám v  lokalitě Pražská, Psárská, 
na návsi, u nádržky, nad nádržkou, u Potoka, 
Pod vápenkou, Za  vápenkou, ve  višničkách, 
Pod Strání, na  Stráni, Akátová, Slepá. vždy se 
snažíme omezovat co nejmenší lokalitu. 

vzhledem k  tomu, že na  stavbě se pracuje 
v  několika úsecích, dostáváme informaci od 
stavební firmy o  připravenosti k  výměně šou-
pěte na poslední chvíli tak, jak probíhá přípra-
va podkladové vrstvy pod novou komunikací. 
bohužel nejsme schopni zveřejnit termíny do-
předu. Občas se i  stane, že po odkrytí spoje 
uniká voda a výměna musí proběhnout nepro-
dleně. Sledujte proto aktuální informace na 
stránkách obce. 

výměna šoupat by měla omezit počet oprav 
na hlavním zásobovacím řadu obce a tím i za-
sahování do nového povrchu komunikace 
a případné omezování dopravy. Obec na návrh 
Technických služeb dolnobřežanska připravu-
je zokruhování vodovodního řadu tak, aby se 
v budoucnu při poruše dala uzavřít co nejmen-
ší lokalita a stávající řad se mohl plnit ze dvou 
míst současně. 

Předem se omlouváme za komplikace.

reKOnstruKce ulice 
v třešňOvce

Projektová dokumentace je v základních rysech 
připravena. v  současné době se pouze čeká 
na  uvolnění opatření spojených s  pandemií 
covidu-19, abychom mohli záměr projednat 
s  obyvateli této ulice. některých obyvatel se 
totiž uvažovaná rekonstrukce bude významně 
dotýkat, neboť projekt předpokládá odstraně-
ní nevzhledných garáží, vytvoření nových par-
kovacích míst nebo garáží nových, ale vizuálně 
sjednocených. Pokud se nic zásadního nestane, 
tak bychom rádi naplánovali setkání s obyvateli 

ulice v Třešňovce na druhou polovinu června.

Průtah Psáry

Tématu problematické zakázky „Průtah Psáry“ 
je v  každém čísle věnováno mnoho prostoru, 
a ani tentokrát tomu není jinak. Podrobnější in-
formace naleznete v článku paní místostarostky 
vlasty Málkové na  str.  18. Zakázka se táh-
ne, neúměrně obtěžuje obyvatele Psár a zcela 
oprávněně všem již došla trpělivost. výměna 
stavbyvedoucího, vedoucího úseku a ředitele je 
pro naše občany jen chabou útěchou. nevíme 
dnes ještě přesně, jak bude vypořádáno do-
hadovací řízení k  nedodržení termínu a  jak 
bude ve finále sankce vysoká, ale jako hlavní 
objednatel bude samotnou sankci inkasovat ze 
75 % Středočeský kraj prostřednictvím Správy 
údržby silnic (KSÚS). Zahájili jsme tedy jedná-
ní s  vedením KSÚS, jestli by jako částečnou 
satisfakci za takto nepovedenou stavební akci 
nemohli udělat opravu povrchu v  ulici Kutná. 

My bychom připravili a  zafinancovali úpravy 
na obecních pozemcích (vjezdy, obrubníky, stá-
ní) a Středočeský kraj by se podílel na polože-
ní asfaltového povrchu. uvidíme, jak budeme 
úspěšní, ale věřím, že s ohledem na velké kom-
plikace pro množství rozhořčených obyvatel by 
byl tento vstřícný krok jistě na místě.

ARCHIV AIP:

ČÍSLO ZAKÁZKY:

LIST:

POŘ. ČÍSLO:

POČET A4:
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Průtah II/105 
– uzávěra 
komunikace

Lucie Libovická

Již rok omezuje náš ži-
vot pandemie koronaviru 
a  občany Psár navíc i  uzá-
věra ulic Pražská a Psárská. 
Ze stavby, která měla tr-
vat jen několik měsíců, se 
stala více jak roční noční 
můra. V  každém vydání 
Psárského zpravodaje se 
k  tomuto tématu vracíme, 
mapujeme situaci a  při-

nášíme informace o stávajícím stavu i o (ne)
postupujících pracích. Téma je diskutováno 
na webu obce, odpovědní zástupci obce řeší 
dotazy občanů telefonicky i  osobně. V  dub-
novém Zpravodaji jsme se s místostarostkou 
Vlastou Málkovou znovu vrátily na  začátek 
celé akce a  krok po kroku prošly hlavní dů-
vody, které způsobily současnou situaci. 
Přehledně jsme sestavily i odpovědi na vaše 
nejčastější dotazy.

Vraťme se na  začátek. Kdo je zhotovitel této 
stavby, proč jste jej vybrali a  jaký je rozpočet 
stavby?

vítězem výběrového řízení dle jasně daných 
kritérií na  stavbu komunikace, vodovodu, ka-
nalizace, zkapacitnění mostu u  Rubínu, kru-
hového objezdu a  prostoru před obecním 
úřadem se stala firma s nejnižší cenovou nabíd-
kou IMOS brno a.  s. Spoluinvestorem stavby 
je Středočeský kraj (SK) zastoupený Krajskou 
správou a  údržbou silnic (KSÚS). Celkový roz-
počet stavby činí cca 82 milionů korun bez 
dPH, z  toho obec hradí jen svoji část ve výši 
cca 30 milionů korun bez dPH. Zbývající část 
je hrazena SK a z dotací. Stavba byla zahájena 
předáním staveniště dne 25. května 2020 s plá-
novaným dokončením dle smlouvy za 8 měsíců, 
tedy koncem ledna 2021.

Jak probíhala spolupráce na začátku akce?

Již od samého počátku stavby oba objednate-
lé, tedy obec Psáry a  Krajská správa a  údržba 
silnic, upozorňovali zhotovitele na  nedosta-
tečné nasazení lidí a  strojů. Stavební práce již 
na začátku stavby byly odváděny v rozporu se 
zadávací dokumentací a Smlouvou o dílo (Sod).

Podnikla obec nějaké kroky k zlepšení?

Obec i technický dozor obce a KSÚS (TdI) pro-
váděli pravidelné nezávislé kontroly a požado-
vali jak zrychlení stavebních prací, tak i zlepšení 
kvality, jako je např. správné hutnění a pažení 
výkopů. výzvy k  odstranění nedostatků jsme 
posílali vedení firmy Imos brno a.  s., aby se 
předešlo případným právním sporům a  jsou 
uvedeny v  zápisech z  kontrolních dnů (Kd). 

na veškeré požadavky zhotovitel příliš nedbal 
a i nadále prováděl práce v rozporu se Sod.

O jaké rozpory šlo?

Je toho mnoho a  občané si zaslouží znát roz-
sah. vezmu ty nejzásadnější rozpory postupně 
a v bodech podle záznamů ze stavebního dení-
ku či zápisů z kontrolních dnů:
•	 Pracovní morálka dělníků. Příklad – dělní-

ci přijeli v pondělí po 12 hodině a odjížděli 
v pátek před obědem. už od začátku stavby 
tak zhotovitel nabíral zpoždění, které se i na-
dále prohlubovalo.

•	 Hutnění zásypových vrstev nebylo provádě-
no dle realizační projektové dokumentace 
a  odsouhlaseného kontrolního zkušební-
ho plánu. Provedli jsme kontrolní měření 
a  předložili ho zhotoviteli a  TdI. Pokud by-
chom na  kvalitní hutnění rezignovali, došlo 
by v příštích letech k propadu komunikace, 
proto je nutná oprava.

•	 na  začátku stavby zhotovitel nedodržoval 
správný postup pažení výkopů. bohužel 
se část výkopu nad stávající kanalizací od-
trhla a  došlo k  zavalení jednoho z  dělní-
ků. Stavební dělník byl převezen leteckou 

záchranou službou do nemocníce, kde ná-
sledně po dvou měsících zemřel.

•	 další problém souvisel se zemními pracemi 
a zatříděním hornin. Zhotovitel se snažil zápi-
sy ve stavebním deníku doložit, že se jedná 
o  horninu třídy těžitelnosti 7 (skála). na  zá-
kladě těchto zápisů předložil obci Psáry změ-
nový list, kde požadoval navýšení rozpočtu 
o víc než 5 mil. korun. najali jsme si nezávis-
lou geologickou firmu, která prováděla zatří-
dění hornin na  dalších úsecích. na  základě 
zhotovitelem předložených fotografií prove-
dl geolog zpětné zatřídění. Zápisy a zkoušky 
hornin probíhaly za přítomnosti zhotovitele, 
aby se předcházelo případnému sporu. v zá-
věrečné zprávě geologa stavby bylo a je uve-
deno, že se jedná o tvrdost horniny tř. 5, kte-
rá může být v případě liniových staveb z části 
vedena jako třída těžitelnosti 6. Po přepočtu 
kubatur se zjistilo, že výkaz výměr odpovídal 
zadávacím podmínkám. došlo k  přesunu 
vyšších tříd těžitelnosti ze stavebního objek-
tu v  ulici Sportovní do ulice Pražská. Tento 
přesun neměl vliv na cenu díla pro obec, ale 
měl vliv na  termín dokončení díla. Prokázali 
jsme, že zhotovitel neměl na požadované na-
výšení financí nárok.

Vlasta Málková, 
místostarostka

Psárská rarita – výměna nové trubky za novou
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•	 Zhotovitel požadoval navýšit cenu z důvodu 
nutnosti úpravy podloží pod novou kanali-
zací. Tento změnový list byl zamítnut, jelikož 
tyto práce byly oceněny ve Sod a měl s nimi 
zhotovitel počítat.

•	 Zhotovitel provedl kontrolní odběr zeminy 
(bez přítomnosti TDI a objednatele) a předlo-
žil protokoly, kde byly uvedeny vyšší hodnoty 
arsenu, než je povoleno dle platných práv-
ních předpisů. v případě vyššího výskytu ar-
senu je nutné odvážet zeminu pouze na po-
volenou skládku nebo musí výkopek zůstat 
na stavbě. Zde si obec Psáry najala akredito-
vanou laboratoř, která provedla odběr něko-
lika vzorků zemin. výsledky vzorků prokázaly, 
že pouze břidlicový materiál obsahuje arsen 
a  ten může být použit jako zásypový mate-
riál. Ostatní materiál bez arsenu lze odvézt 
na  skládku nebo také použít k  zpětným zá-
sypům. Obec zde díky kontrolnímu měření 
ušetřila několik milionů korun.

•	 Obec Psáry nechala udělat kontrolní kamero-
vé zkoušky již položeného kanalizačního po-
trubí, které potvrdily, že toto rozhodnutí bylo 
správné. Potrubí v  některých místech není 
řádně uloženo a  zemina zahutněna, proto 
došlo k jeho příliš vysoké ovalitě (deformaci). 
Kontaktovali jsme výrobce potrubí, aby se 
k našemu problému vyjádřil. v případě vyš-
ší ovality (deformace) kanalizačního potrubí, 
dochází k  zanášení a  i možnému porušení 
těsnosti potrubí. Je nutné častější čištění, 
které obnáší pro obec zaplatit desítky tisíc 
korun ročně navíc. To je důvodem k  výmě-
ně poškozeného potrubí, která probíhá od 
6. 4. 2021. Potrubí je poškozeno v délce cca 
130 bm. největší poškozená část je v úseku 

od OÚ k ulici Za Můstkem
•	 Zhotovitel nedodržoval technologické po-

stupy výrobce vodovodního potrubí, přede-
vším nebral zřetel na dodržení čistoty potrubí 
při pokládce. výsledkem bylo znečištění vo-
dovodu a následná nutnost čištění vodovo-
du tlakovým vozem. na přivaděč obce Psáry 
a dolní Jirčany bylo navrženo litinové potru-
bí s cementovou výstelkou s životností cca 80 
let, ale to pouze za předpokladu správného 
postupu montáže. Opět jsme museli kontak-
tovat výrobce, abychom zjistili, zda je možné 
potrubí vyčistit. v  průběhu dubna dochází 
k  dezinfekci potrubí. Samozřejmě budeme 
průběžně odebírat vzorky vody a od zhoto-
vitele převezmeme jen potrubí čisté, které 
projde všemi zkouškami.

Spory, špatná kvalita, opravy, předělávky. To 
vše vedlo ke zpoždění zhotovení díla. Jak jste 
to řešili?

Zhotovitel se několikrát písemně snažil pro-
dloužit termín, ale vždy oba objednatelé, jak 
obec Psáry, tak i Středočeský kraj, jeho žádost 
písemně zamítli. v listopadu v poměrně vyhro-
cené situaci došlo k výměně hlavního stavbyve-
doucího. nový stavbyvedoucí provedl revizi již 
provedených prací a vypracoval postup, kterým 
dojde k opravě kanalizace a vodovodu, a pře-
devším posílil pracovní tým o dělníky, kteří mají 
zkušenost s výstavbou vodovodu a kanalizace. 
došlo také k výměně ředitele vodohospodářské 
divize firmy Imos brno a. s. S příchodem nepříz-
nivého zimního počasí, kdy není technologicky 
možná stavba komunikace, požádal zhotovitel 
o zimní přestávku dle Sod. v prosinci zhotovitel 
na  vlastní náklady zmiňovanou komunikaci vy-
asfaltoval a umožnil tak rezidentům obce Psáry 
průjezd po celou dobu zimní přestávky. Tato 
přestávka byla ukončena ke dni 31. 3. 2021 a od 
1. 4. 2021 pokračují stavební práce.

Zůstal rozsah prací stále stejný nebo se zadání 
měnilo?

Obec si navíc objednala výměnu 36 kusů pří-
pojkových šoupat v ulici Pražská. Stávající šou-
pata jsou již na  hraně životnosti, proto jsme 
se je rozhodli vyměnit za nová, což má vliv 

na termín dokončení díla. Pozdější vstup do ko-
munikace ve správě KSÚS Středočeského kraje 
nebude po několik let možný a  případné ná-
klady na opravu by byly velmi vysoké. To bylo 
jedním z důvodů, proč dostal zhotovitel navíc 
15  dnů. Od KSÚS za práce objednané navíc 
na  komunikaci získal dalších 10 dní, dochá-
zí tedy k  prodloužení termínu stavby celkem 
o 25 dní. dalším problémem je uzavření vody 
nutné k výměně šoupat. Čeká nás tedy několik 
uzavírek vody cca 2x týdně od 9 do 14 hodin. 
Termíny budou uváděny na webu obce.

Bude obec za zpoždění ze strany dodavatele 
vymáhat sankce?

Samozřejmě. všechna ostatní prodloužení ter-
mínu zhotovení díla z  důvodu způsobených 
zhotovitelem budou již probíhat v sankčním pro-
středí dle Sod uzavřené s firmou Imos brno a. s.

Jaký je tedy v tuto chvíli plánovaný termín do-
končení stavby?

Průtah má být dle harmonogramu prací zhoto-
vitele průjezdný od 1. července 2021. v těch-
to dnech již dochází k  frézování komunikace 
II/105. Silnice se sníží do hloubky až 1 metru 
a budou se na ni ukládat potřebné vrstvy. Práce 
probíhají i na chodnících a kruhovém objezdu.

Lze stavbu v  této etapě provádět po částech 
s udržením průjezdnosti pro občany obce?

bohužel to není možné. Průjezd stavbou mají 
povolen pouze vozidla integrovaného záchran-
ného systému, a to podle ust. § 24 odst. 2 záko-
na č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích, 
ve znění pozdějších předpisů, nebo po objízd-
ných trasách. Průchod stavbou pro pěší bude 
zhotovitelem zajištěn.

Obec plánovala i uzavření psárské návsi z dů-
vodu výstavby nové okružní křižovatky. Jaký je 
stav a termín zhotovení?

Psárská náves bude částečně uzavřena ve stej-
ném termínu jako průtah, tedy do 1. července 
2021. Z ulice Jílovská do ulice Kutná (nebo ob-
ráceně) je možné projíždět jedním jízdním pru-
hem. doprava je řízena semafory.

Objízdná trasa povede ze Psár směrem 
na  Sulice, Mandavu, Kamenici, Jesenici. 
Podrobnosti naleznou občané na  webu ob-
ce. další variantou, kterou lze zvolit, je cesta 
na Libeř, Zlatníky, Jesenici.

Rezidenti lokality vápenka využijí úvozovou ces-
tu, kde jsou opět umístěny semafory. Ze Psár 
na  Štědřík je možné bezpečně projít či projet 

Šachta 34 – Ovalita – zmáčknutí potrubí, je 
vidět celá tloušťka potrubí 
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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. Cyklostezka 
není určena k jízdě motorových vozidel!

Rezidenti z ulic na Stráni, Akátové a báby po-
jedou ulicí Akátovou po lesní cestě patřící 
Arcibiskupství pražskému až do Horních Jirčan 
nebo obráceně.

V lese se však těží dřevo a cesta prý bývá občas 
neprůjezdná díky technice nakládající klády.

v  lese včetně této cesty dochází k  nakládce 
vytěženého dřeva napadeného kůrovcem. 
Činnost nelze odložit na pozdější termín, pro-
tože dřevo je nutné odvézt z lesa před vylíhnu-
tím nové generace brouka. na  cestě bohužel 
dochází k  hrubým slovním útokům ze strany 
našich občanů vůči pracovníkům nakládajícím 
dřevo. Pokud tato situace bude pokračovat, 
chce Arcibiskupství povolení průjezdu odvo-
lat. Žádám proto všechny řidiče využívající tu-
to cestu o trpělivost při nakládce dřeva. v lese 
jsme pouze hosty.

Jak bude probíhat svoz odpadů v uzavřených 
úsecích komunikace?

Odpady v uzavřeném úseku komunikace Pražská, 
Psárská a z ulic Akátová a na Stráni budou řeše-
ny modrými pytli obce Psáry, které budou každé 
úterý svážet zaměstnanci pracovní čety.

Kontejnery na  tříděný odpad z  ulice Psárská 
(naproti Rubínu) byly rozmístěny v  rámci Psár 
na jiná vyhrazená místa.

Svoz komunálního odpadu rezidentů v  ulici 
na Stráni a Akátová je řešen stejně jako u cha-
tařů modrými pytli opatřenými názvem obce 
a bude jej zajišťovat pracovní četa. Pytle již ob-
čané z těchto ulic obdrželi i s příslušnou infor-
mací. v  lokalitě vápenka bude svoz probíhat 
standardně a  zajišťují ho stejně jako doposud 
Technické služby.

u  psárského hřbitova je přistaven kontejner 
na bio odpad.

Pro zjednodušení odvozu velkoobjemového 
odpadu z domácností do sběrného dvora bu-
de v sobotu 15. 5. 2021 a 12. 6. 2021 od 9 do 
15  hod. nebo do úplného zaplnění přistaven 
kontejner ke hřbitovu Psáry. Kontejner není 
určen pro ukládání suti ani nebezpečného od-
padu, tj. barev, lepenky, pneumatik a produktů 
obsahujících asfaltové deriváty.

Jak bude fungovat autobusová doprava?

Páteřní autobusová linka č. 332 z Jílového bu-
de vedena po objízdné trase ulicí Kutnou přes 
Libeř do Jesenice a  obráceně. dolní Jirčany 
a  Štědřík budou obsluhovány kyvadlovou do-
pravou x332 do Jesenice a zpět. Linka 334 ze 
Smíchovského nádraží bude zkrácena do za-
stávky Štědřík a  zpět. Školní autobus jezdí po 

objízdné trase přes Libeř od pondělí 12. 4.

Našla byste na  této stavbě nějaké pozitivní 
momenty?

Je to opravdu jeden z  nejproblematičtějších 
projektů, které jsme kdy v  rámci obce řešili. 
Za úspěch se dá považovat například to, že se 
nám podařilo dojednat se zhotovitelem stavby, 
aby nad rámec smlouvy a na své náklady jako 
kompenzaci za vzniklé potíže na  konci roku 
provizorně vyasfaltoval rozkopanou silnici. díky 
tomu mohli rezidenti obce Psáry po celou dobu 
zimní stavební odstávky obcí projíždět.

Zmínit mohu i to, že v ulici Sportovní, kde se po-
kládala kanalizace, se nám podařilo domluvit 
vyasfaltování v celé šířce komunikace.  Psárská 
hasičská zbrojnice prochází rekonstrukcí a nyní 
bude napojena i na vodu a kanalizaci. Zbrojnici 
využívají velcí i malí hasiči a po letech konečně 
v podmínkách, které si zaslouží.

v rámci optimalizace se snažíme domluvit spo-
lufinancování položení nového asfaltu v ulici 
Kutná v celé šířce.  všichni se těšíme až bude 
stavba dokončena a naši občané si budou uží-
vat všechno to nově vybudované.

Na závěr prosím o souhrn toho, co z prací je již 
hotovo.

Položená splašková kanalizace vč. přípojek 
a většiny oprav by měla být dokončena do kon-
ce dubna. dešťová kanalizace je také téměř 
dokončena a její ovalita je v pořádku. vodovod 
se dokončuje, čekáme na dezinfekci a  zkouš-
ky. Šachty jsou položeny včetně té nejsložitější 
na psárské návsi. Stavba mostu u Rubínu se po-
dařila včetně 200 m vyasfaltované komunikace 
k ulici Za Můstkem. v tomto úseku chybí jen po-
slední vrstva asfaltu.

další důležité informace budou uveřejňovány 
tak jako doposud tj. v Psárském zpravodaji, pro-
střednictvím informačních letáků ve schránkách 
a na webu nebo Facebooku obce.

O problematice této stavby podávám pravidel-
ně informace také na  zasedání Zastupitelstva 
obce Psáry. Záznamy z  jednání Zastupitelstva 
jsou k dispozici široké veřejnosti na webu obce.

dovolím si poděkovat za vstřícnost, pochope-
ní a  zvládání celé situace zejména majitelům 
nemovitostí, které přímo sousedí se stavbou, 
a jsou postiženi nejvíce. Poděkování si zaslouží 
také všichni ostatní, kteří zvládají situace na ob-
jízdných trasách a zároveň všechny komplikace 
s tím spojené.

Přeji vám všem hodně sil a hlavně zdraví v této 
celkově nelehké době.
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Etapa III 
vodovodu 
zahájena

Vlasta Málková, 
místostarostka

do veřejné zakázky na stavbu III. etapy nového 
vodovodního přivaděče se přihlásily tři firmy. 
Stavba se vysoutěžila s  nejnižší nabídkovou 
cenou necelých 20 milionů korun, byť zde byl 
původní předpoklad 29 milionů. výstavbu to-
hoto úseku, která je částečně hrazena z dotace, 
bude provádět firma Čermák a Hrachovec a. s.

22. 3. 2021 jsme zahájili stavbu III. etapy, kte-
rá propojí Posázavský vodovod s etapou I a  II. 
Trasa vodovodu povede okolo psárského hřbi-
tova ulicí Kutnou na psárskou náves, dále ulicí 
Jílovskou ke kontejnerům na  tříděný odpad. 
v Jirčanech se napojí u obecního úřadu a bu-
de pokračovat přes sídliště Štědřík k  čerpací 

stanici u křižovatky ulic Ke Kukaláku a Javorová. 

Firma již zahájila stavbu na  poli za psárským 
hřbitovem. nyní je vodovod položen v  délce 
800 bm, k němu se přiloží elektro kabel a po-
le se zase může stát polem. Práce tak kromě 
samotného napojení na  posázavský vodovod 
budou v  této oblasti hotovy včas a  zemědělci 
mohou osít pole. v půli dubna se zahájily práce 
v oblasti začínající na sídlišti Štědřík a pokraču-
jící přes lesní cestu až k automatické tlakové sta-
nici (křižovatka Javorová a Ke Kukaláku).

ulice Kutná, kde se bude pokládat vodovod 
v  červenci, si také zaslouží opravu. Zhotovitel 
má ve svém rozpočtu asfalt na  část vozovky. 
S  KSÚS jsme projednali optimalizaci vozovky, 
tedy vyasfaltování silnice v celé šířce se spolufi-
nancováním. v minulém období došlo ke změ-
ně systému financování těchto akcí, budeme 
tedy žádat o dotaci Středočeský kraj.

výstavba vodovodu v ulici Kutné bude probíhat 
dle harmonogramu v červenci 2021. Zhotovitel 

stavby tohoto úseku musí vyčkat na zprovozně-
ní průtahu, tedy do 30. 6. 2021.

Po dokončení etapy III již poteče voda z Želivky 

do čerpací stanice. Přes nově osazená čerpadla 
se voda bude čerpat do vodojemu na vysoké 
a nahradí tak chybějící vodu z vrtů Tondachu. 

„Neváhejte se na mě obrátit“

Rezervace
 katerinarakova@seznam.cz
 +420 724 709 259

působí na širokou škálu tělesných, 
psychických, neurologických i hormo-
nálních problémů a dysfunkcí 

 díky jemnosti a neinvazivnímu  
přístupu je terapie vhodná pro dospělé  
i děti, těhotné ženy i miminka

 harmonizuje nervový systém 
zmírňuje stres a napětí při neurčitých 
pocitech životní nespokojenosti  
a potřebě změny

více info na webu:
craniosacralni-terapie-a-biodinamika.

webnode.cz

Relaxační masáž     450 Kč / h

Kraniosakrální terapie      750 Kč / h

Kraniosakrální biodynamika   1 050 Kč / h

Manikúra a Pedikúra        350 Kč

Energie a Kvantovaní v ceně 

1. Terapie cca 1,5 h (cena není navýšena)

Otevírací doba
Po - Pá: 8:00 - 22:00

So: 8:00 - 20:30
 Ne: 10:00 - 20:00

 Kamenný Přívoz 102

CranioSacrální terapie a Biodynamika 

Energie Kvantovaní
Jemná energetická terapie 
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Léta s letáky 
končí
Měníme způsob oznamování plánovaných od-
stávek.

ČeZ distribuce končí s  výlepy letáků, nechte 
se informovat o odstávkách elektřiny e-mailem 
nebo SMS!

PROČ SE MĚNÍ ZPŮSOB OZNAMOVÁNÍ?

Stále více zákazníků volá po moderních způ-
sobech oznamování a  využívání digitálních 
technologií. u stávajícího systému výlepů letá-
ků jsme se potýkali s  plošnými zákazy výlepů, 
stížnostmi na nečitelnost či nevhodné umístění 
apod.

JAK SE ZÁKAZNÍK O ODSTÁVCE DOZVÍ?
  individuálně e-mailem nebo SMS,
  na internetových stránkách 

 www. cezdistribuce.cz/odstavky,
  na úřední desce, příp. dalšími způsoby 

v místě obvyklými (veřejný rozhlas, sociální 
sítě, SMS info kanál apod.).

VÝHODY REGISTRACE PRO ZÁKAZNÍKA
  o plánované odstávce se dozví včas, i když 

se na dané adrese pravidelně nezdržuje,
  bude neprodleně informován i o případ-

ném zrušení odstávky,
  získá informace o předpokládané době 

obnovení dodávek při poruše,
  ročně uspoříme 4 000 kg papíru, to je při-

bližně 10 stromů, a za pár let tak společně 
ušetříme celý les.

PROČ SE MUSÍ ZÁKAZNÍK REGISTROVAT?

Při připojení odběrného místa nemusel kaž-
dý zákazník uvést své kontaktní údaje, údaje 

případně již nemusí být aktuální. Proto je lepší 
si aktuální  e-mailovou adresu i  telefonní číslo 
nově nastavit či zkontrolovat, zákazník tak bude 
mít jistotu, že informace obdrží včas.

nechte se infOrmOvat 
O OdstávKách eleKtřiny 
e-mailem nebO sms

Je to snadné.

Krok 1

Zaregistrujte se na webové stránce:  
www. cezdistribuce.cz/sluzba.

Krok 2

vyplňte:
  eAn kód (18místný číselný kód najdete 

na vyúčtování za elektřinu),
  datum narození zákazníka / IČO,
  e-mail pro potvrzení nastavení služby.

Krok 3

Registrovat můžete až 3 e-maily a  jedno tele-
fonní číslo pro SMS. Informace o  odstávkách 
tak mohou chodit nejen vám, ale i ostatním čle-
nům rodiny nebo například nájemníkům.

A máte HOTOVO!

O plánovaných odstávkách elektřiny budete in-
formováni zdarma, minimálně 15 dnů předem 
e-mailem a SMS.

Kanalizace není 
odpadkový koš

Technické služby Dolnobřežanska s. r. o.

do kanalizační sítě je odváděna odpadní voda 
z  jednotlivých domácností a  firem. Kanalizace 
je určena k odvádění odpadních vod – tj. vody 
mírně znečištěné během běžné denní hygieny, 
užívání toalety, úklidu, praní, mytí nádobí. Co do 
kanalizace patří a co ne, určuje Kanalizační řád.

Co do kanalizace nepatří a je zákonem zakázá-
no do ní vypouštět:
•	 biologický odpad – zbytky jídel, odpad z ku-

chyňských drtičů,
•	 tuky – fritovací oleje, motorové oleje,
•	 veškeré hygienické potřeby,
•	 chemikálie a další nebezpečné látky,
•	 léky.

do kanalizace nepatří zbytky potravin, kterými 
přispíváme k  blahodárnému životu potkanů, 
a to ani po jejich rozmělnění v kuchyňských dr-
tičích odpadů. drtiče způsobují zanášení kana-
lizace usazenými pevnými látkami, na které se 
váží zejména tuky, což může mít za následek 
snížení průtočnosti kanalizačních přípojek až 
do úrovně plné neprůtočnosti. Co taková sku-
tečnost může v nemovitosti napáchat, je snad 
každému zcela zřejmé. Skutečností je, že po-
užíváni drtičů domovního odpadu způsobuje 
vážné problémy nejen s  odvedením odpad-
ních vod kanalizační sítí, ale také při jejich čiš-
tění a následném vypouštění do toků. Z tohoto 
důvodu je používání drtičů výslovně zakázáno.

do kanalizace nepatří ani žádné hygienické 
potřeby, jako například dětské pleny, vlhčené 
ubrousky, dámské hygienické potřeby, vatové 
tyčinky a  jiné čistící textilní materiály. Plastové 
části těchto potřeb na  rozdíl od toaletního 
papíru ve vodě nepodléhají rozkladu a  do-
káží zanést, případně zcela zničit, čerpadla 

v čerpacích stanicích odpadních vod. následná 
nefunkčnost čerpací stanice může vést k  ne-
bezpečí zatopení kanalizace i  suterénů napo-
jených nemovitostí. v případě, že přece jen ta-
kový materiál projde celým procesem v čistírně 
odpadních vod, skončí bez jakéhokoliv úbytku 
v odpadu, produkovaném čistírnou odpadních 
vod, a je třeba jej na náklady nás všech také ja-
ko součást odpadu zlikvidovat.

Provoz čistírny odpadních vod může výrazně 
zkomplikovat řada chemických a nebezpečných 
látek, které mají výrazný negativní vliv na biolo-
gické procesy čištění odpadních vod. Jedná se 
o ropné látky, louhy, kyseliny, ředidla, tuky, ole-
je. I  relativně malé množství těchto látek může 
zcela zlikvidovat bakterie, které v čistírnách od-
straňují biologicky odbouratelné látky. 

Rovněž nadměrné užívání čistících, pracích 
a  dezinfekčních prostředků přírodě rozhodně 
neprospívá.

Kam tedy s odpadem?

K  likvidaci zbytků potravin a hygienických po-
třeb použijeme nádoby na  tuhý domovní od-
pad – popelnice. Tuky z domácností, ale i mo-
torové oleje po jejich vychlazení slijeme do 
PeT lahví a  odevzdáme ve sběrném dvoře, 
který následně zajistí jejich odbornou likvidaci. 
Obdobně postupujeme při likvidaci ředidel, 
kyselin, mořidel, louhů a barev.

Za dodržování těchto základních pravidel pře-
dem děkuje váš provozovatel vodovodů a ka-
nalizací.
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Soudní spor 
o veřejné 
prostranství 
pokračuje

Lucie Libovická

Velmi zajímavý spor probí-
hal od roku 2019 mezi obcí 
Psáry a  vlastníkem pozem-
ků mezi fotbalovým hřištěm 
v  Dolních Jirčanech a  ryb-
níkem Junčák. A  to nejen 
z  důvodu, že jako svědci 
byli předvoláni občané naší 
obce, kteří s  předmětným 

pozemkem sousedí. Podstatou sporu byla ža-
loba vlastníka pozemků na obec Psáry za bez-
důvodné obohacení, které dle žaloby spočíva-
lo ve  skutečnosti, že obyvatelé obce mohou 
využívat tento pozemek jako veřejné prostran-
ství. Se zpětnou platností byla požadována 
újma za tři kalendářní roky, kterou žalující stra-
na vyčíslila na 686 434,- Kč.

O  reakci jsme požádali starostu obce Milana 
Váchu.

Pane starosto, o  co v  tomto soudním sporu 
vlastně šlo?

Jeden z  developerů, který v  posledních dvou 

dekádách působil v naší obci, připravil a zasí-
ťoval celkem 34 pozemků v nové rozvojové lo-
kalitě ulic K Lůžku, na Lukách a Lomená. Tento 
developer je zároveň majitelem rybníku Lůžek 
a zeleného pásu mezi původní zástavbou Jirčan 
u fotbalového hřiště. Po několika letech neshod 
se rozhodl zažalovat obec Psáry.

V čem spočívaly ony neshody?

Majitel pozemku se opakovaně snažil o  změ-
nu využití poslední zelené plochy, která tu fak-
ticky zůstala, pro výstavbu rodinných domů. 
Předpokládal, že by koryto potoka zatrubnil 
a tím by vznikla další poměrně rozsáhlá lokalita 
pro rodinné domy.

Proč obec nechtěla vyhovět?

naše obec je velmi zasažena divokou výstav-
bou a nelze dále rozšiřovat zastavitelné území. 
v nově připravovaném územním plánu se naše 
obec také nerozšiřuje. Fakticky je tu stále dost 
stavebních pozemků, kde ještě výstavba domů 
neproběhla, a nelze tedy pouštět další lokality. 
vedení obce se netajilo názorem, že další zá-
stavbu nelze povolovat a že se jako obec nej-
dříve musíme infrastrukturně i  společensky 
stabilizovat. v současné době tedy není možné 
vyhovět téměř 150 zájemcům, kteří požadují 
změny zejména zemědělské půdy na pozemky 
určené k výstavbě rodinných či bytových domů.

Jak dlouho myslíte, že tento stav bude ještě 
trvat?

Těžko říct, osobně se domnívám, že je potřeba 
15–20 let počkat, pak může přijít čas na úvahy 
o dalším, citlivějším směřování naší obce.

Zpět k soudnímu sporu. V čem tedy byla hlavní 
argumentace žalujícího?

vymezení podle našeho územního plánu popi-
suje celou lokalitu jako veřejnou zeleň. na čás-
ti, která je ve vlastnictví obce, jsme realizovali 
úpravy, díky kterým část louky skutečně plní 
funkci veřejného prostranství. Parková úprava 
umožňuje rekreaci, sport i zázemí pro naše ha-
siče. na  pozemku žalobce je ale z  velké části 
neudržovaná zeleň, křoví a rozhodně není vyu-
žívána jako veřejné prostranství, jak ho všichni 
chápeme.

Lidé tam ale přece jenom chodí.

Ano, to je skutečně pravda. Jedno jednání sou-
du bylo nařízeno přímo na místě. Paní soudky-
ně si prošla celý pozemek včetně okolí rybníku 
Junčák a vyslechla si obě strany. Žalující strana 

argumentovala, že tam chodí lidé a  dokonce 
si tam i  zjevně v  korunách stromu hrají místní 
děti. O tom nebylo nikdy sporu. Já jsem argu-
mentoval tím, že je velkou chybou naší obce, 
že jsme nevyžadovali od developera, aby vybu-
doval komunikaci spojující novou lokalitu a dol-
nojirčanské hřiště, které je poměrně důležitým 
místem pro sport, kulturu a občerstvení. dnes 
si lidé tudy zkracují cestu, neboť obcházení po 
silnici trasu výrazně prodlouží.

Jaký byl verdikt soudu?

Okresní soud pro Prahu západ se přiklonil 
k právnímu názoru obce a nepřijal argumentaci 
protistrany. To, že je pozemek v územním plánu 
vymezen určitým typem zeleně, ještě automa-
ticky nezavdává právo a nárok na kompenzace, 
když tam lidé pouze prochází a zkracují si tře-
ba cestu domů. na  druhou stranu je potřeba 
vnímat i to, že se jedná o soukromý pozemek. 
Majitel například záměrně odstranil provizorní 
lávku přes potůček a někdo z místních ji opět 
navrátil. I  během soudního sporu došlo k  po-
škození lávky a  na obec se obraceli občané, 
abychom ji opravili. To bohužel nemůžeme, to 
je již za hranou.

Soud dal tedy za pravdu obci. Je celá záleži-
tost definitivně u konce?

Soud zamítl žalobu o oněch 686 tisíc a přikázal 
žalobci uhradit obci náhradu nákladů řízení ve 
výši 123 710,- Kč. Žalobce využil svého práva 
a  podal odvolání. uvidíme, jak celou věc po-
soudí Krajský soud v Praze.
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sOciální a Kulturní 
KOmise

Vlasta Málková, místostarostka
a předsedkyně sociální a kulturní komise

•	 na všechny akce, kurzy, přednášky atd. je 
nutno se registrovat na trinactka@psary.cz.

•	 v rámci plánovaného očkování seniorů pro-
ti covidu–19 jsme i  nadále připraveni po-
moci všem zájemcům při online registraci. 
Kontaktujte obecní úřad, kde vám pracovni-
ce s registrací pomohou – tel. 241 940 454.

•	 Sociální pracovnice bude v  klubu seniorů 
Třináctka k  dispozici všem zájemcům kaž-
dý druhý čtvrtek vždy od 14 hod. Je po-
třeba se dopředu objednat na e-mailu 
 socialnipracovnice@psary.cz

•	 vzhledem k  epidemické situaci zde nemů-
žeme zveřejnit kalendář akcí pro seniory 
na květen a červen. Sledujte webové stránky 
www.psary.cz, kde najdete informace o  ak-
tuálně pořádaných akcích, pokud nám to si-
tuace a nařízení vlády dovolí:

•	 Online jóga se Šárkou probíhá každý čtvrtek 
od 18 hod.

•	 Hodiny angličtiny pro seniory i nadále pro-
bíhají online

•	 diskuzní středa se koná 19. 5. od 14 hod. 

•	 Kavárnička bude 17. 6. od 14 hod. Opět 
 online nebo dle situace

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.

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

KvětnOvá sOutěž PrO seniOry

na léto jsme pro vás připravili novou fotosou-
těž, jejíž téma je ZVÍřATA, ZVÍřÁTKA, PTACTVO 
A HMYZ V JARNÍ PřÍRODĚ I NA  ZAHRADĚ.

Fotografie zašlete nejpozději do 31. května 
2021 na email: trinactka@psary.cz. vylosovaný 
výherce získá poukázku do zahradnictví.

výsledKy veliKOnOční 
sOutěže

Výherkyní velikonoční soutěže o nejkrásněj-
ší dekoraci je Zdenka Lexová. Gratulujeme!

Děkujeme všem, kteří se soutěže zúčastnili.
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Pomozte vybrat 
TOP pohádky 
a filmy
Letošní rok bude pro Pohádkový les výjimeč-
ný. Oslaví totiž své první kulatiny, bude mu již 
10 let!

Podívejme se na tuto akci očima čísel:
•	 Za dobu své uplynulé devítileté existence se 

Pohádkový les představil v  neuvěřitelných 
180 originálních variantách pohádek, filmů 
a seriálů. Počítejte s námi: 9 let a v každém 
roce dvě kategorie (mladší + starší), v  kaž-
dém roce 20 originálních stanovišť, úkolů, 
kostýmů, kulis (vždy 10 za každou kategorii). 

•	 Realizační tým včetně dobrovolníků v  kaž-
dém roce čítá nejméně 100 osob. 

•	 návštěvnost, pokud počítáme děti i  jejich 
doprovod, byla v  každém roce nejméně 
1500 osob.

To si každopádně žádá velkou oslavu, ke které 

bychom chtěli přizvat i vás. A vzhledem k tomu, 
že úspěch Pohádkového lesa tvoří právě po-
hádky, rádi bychom, abyste nám letos o  nich 
pomohli rozhodnout. Pohádkový les 2021, te-
dy jeho 10. ročník, by neměl být jen zase něčím 
novým, co jste dosud neviděli, ale tím napros-
to nejlepším, s čím jste se za celou dobu trvání 
Pohádkového lesa setkali. Pomozte nám vybrat 
TOP 10 pohádek a  filmů za každou kategorii. 
vaše hlasy letos vytvoří náměty, kostýmy i kulisy 
jubilejního ročníku. 

na webových stránkách www.psary.cz najdete 
anketu, ve které nám pomůžete z  nabízených 
pohádek a filmů vybrat ty, které se vám v uply-
nulých letech nejvíce líbily, dát jim svůj hlas 
a tím zvýšit pravděpodobnost, že právě váš ob-
líbenec se letos objeví na narozeninové oslavě 
Pohádkového lesa. Pojďme si společně vytvořit 
Pohádkový les našich pohádkových šampionů! 
. Hlasovat můžete do 30. 5. 2021!

děkujeme a těšíme se na vás všechny první zá-
řijovou sobotu roku 2021. 

Martina, Lenka, vlasta se všemi dobrovolníky 

anKeta – KategOrie PrO mladší
1. Šmoulové
2. Otesánek
3. Šípková Růženka
4. Mach a Šebestová
5. bob a bobek
6. Mimoni
7. Příšerky s. r. o.
8. Pepek námořník
9. Hledá se nemo
10. Lichožrouti
11. Slavný lovec Pampalini
12. Rio
13. Toy story
14. večerníček
15. Ferda Mravenec
16. Angry birds
17. Andělé a čerti 
18. dlouhý, Široký a bystrozraký
19. včelí medvídci
20. Tři veteráni
21. Princ a večernice
22. Jů a Hele 
23. Maková panenka a motýl emanuel
24. Mickey Mouse a Minnie

anKeta – KategOrie PrO starší
1. Harry Potter
2. Monster High
3. Star Wars
4. Pán prstenů
5. Asterix a Obelix
6. doba ledová 
7. Locika 
8. Simpsonovi
9. Souboj Titánů – Gorgony 
10. Hotel Transylvánie
11. Tři mušketýři
12. Indiana Jones
13. Robinson
14. Lotrando a Zubejda
15. Spongebob
16. Piráti z Karibiku
17. Mumie se vrací
18. S čerty nejsou žerty
19. Žhavé výstřely
20. Sherlock Holmes a dr. Watson 
21. Obr dobr
22. Golem a císař Rudolf

Alena Buršová
Josef Dvořáček
Pavel Herna
Radomír Kukulský
Věra Malá
Věra Maxová

Květoslava 
Mončeková
Hana Musilová
Přemysl Pospíšil
Josef Šimeček
Anna Šolcová

Olga Tomášková
Jindřich Traugott
Václav Tyl
Vlasta Urbanová
Ladislav Veselý
Alena Vondráčková
Jarmila Žižková

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

Vzhledem k probíhající nepříznivé epidemiologické situaci 
nebudeme navštěvovat seniory a blahopřát jim osobně.
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Cestovatelské 
povídání –  
velká británie

Ing. Jitka Svobodová

Milí příznivci cestování, protože se nám naku-
pily velmi milé recenze na  třídílné online se-
tkání a  putování Portugalskem a  jeho ostrovy, 
rozhodli jsme se přidat další, prozatím online 
přednášku. vypravíme se za Lamanšský průliv 
do turisticky nádherné oblasti velké británie. 
Je to země plná historických památek, přírod-
ních skvostů a  překrásných zahrad. Protože 
jde o  rozsáhlé území, prohlédneme si snímky 
a poslechneme si vyprávění v několika pokra-
čováních. První díl věnujeme Anglii, v dalším se 
zaměříme na Wales a Skotsko.

Anglie je území s nepřeberným množstvím zají-
mavostí. vynecháme tentokrát Londýn, jenž by 
si zasloužil samostatné povídání, zamíříme do 
menších měst a hlavně na venkov. vydáme se 
na  západ do oblasti jižní Anglie a  Cornwallu, 
kde na nás čekají přímořská městečka a histo-
rické doky, rozsáhlé parky plné vřesovišť a divo-
kých poníků, okouzlující hrady a  panská sídla. 
Propátráme i  centrální Albion, vydáme se po 
stopách Williama Shakespeara, budeme obdi-
vovat úžasné domečky v Cotswoldu, necháme 
se unášet tajemnou atmosférou prastarých za-
niklých opatství. 

nezapomeneme na  megalitické památky, 
Hadriánův val, Jezerní oblast nebo Yorkshire, 
území spojené s  krásnými povídkami Jamese 
Herriota. A uvidíme toho ještě mnohem více.

Kdo máte chuť, připojte se k naší anglické vý-
pravě dne 20. 5. ve 14.00.

Kam na výlet  
Kostelec u Křížků

Marcela Miklová

Jarní počasí přímo vybízí k procházkám, sluníč-
ko nabírá na síle, a tak se vydejme do přírody, 
která se po zimě začíná probouzet. Procházka 
nám pomůže nabrat sílu a  energii po dlouhé 
zimě. 

Procházku zahájíme v  Psárech u  autobusové 
zastávky, kde na  rozcestníku turistických zna-
ček najdeme modrou, po které se vydáme ve 
směru do ulice na Stráni, projdeme chatovou 
osadou bába a přijdeme do Sulic. Přetneme sil-
nici a pokračujeme po modré značce polní ces-
tou až k rozcestníku s velkým křížem. Místo se 
jmenuje na Lambujce. Tady opustíme modrou 
značku a  pokračujeme po žluté. Po cca 1 km 
přijdeme do Kostelce u Křížků. Tato vesnice má 
základ v 11. století. v první polovině 12. století 
tu byla na návrší postavena románská rotunda 
s apsidou, zasvěcená sv. Martinovi. Později byla 
k rotundě přistavěna loď a gotickými úpravami 
vznikl jednolitý celek.

Kostelec byl také centrem židovské církve. byla 
tu postavena židovská modlitebna a  na naší 
cestě navštívíme židovský hřbitov, který je vý-
znamnou kulturní památkou. v poslední době 
je hřbitov trochu v  zapomnění, leží na  okra-
ji obce a  náhodný návštěvník ho bude těžko 
hledat. Jak se tedy k němu dostat? Žlutá znač-
ka nás přivede na  páteřní silnici vedoucí obcí 

a pokračujeme na kruhový objezd. Zde se žlu-
tá stáčí doleva směr rybník Markvart, my ji ale 
opustíme a  pokračujeme po chodníku podél 
silnice doprava. v místech, kde chodník končí, 
je nenápadná odbočka doprava a tady stojíme 
před železnými vraty do hřbitova. vrata jsou 
zavřená, jen malá tabulka oznamuje, že objekt 
je kulturní památkou. na hřbitov se dostaneme 
tak, že projdeme malou pěšinou po levé straně 
hřbitovní zdi a přijdeme k malé kamenné bran-
ce, kterou se dostaneme dovnitř. Hřbitov má 
rozlohu 2 510 m2 a je na něm okolo sto náhrob-
ků, nejstarší je z roku 1724. Zde byli pohřbíváni 
Židé z lokality od Prahy až po benešov.

Po prohlídce hřbitova můžeme pokračovat po 
silnici. na  levé straně budeme míjet vysokou 
zeď obory březka. Po cca půl kilometru chůze 
přijdeme k  osamělému domu (hájovně). Zde 
odbočíme na polní cestu, která nás přivede do 
obce nechánice. Tato celkem malá vesnice se 
v  poslední době rozrůstá, přibyly nové domy 
a chovají zde koně, které můžeme na několika 
místech pozorovat. narazíme zde opět na žlu-
tou značku, po které přijdeme k  hotelu René 
a restauraci u Zdeňky. Odtud už většina z nás 
zná cestu domů do Psár po červené značce.

věřím, že vycházka se bude každému líbit, te-
rén není náročný a celá cesta měří cca 12 km. 
Přeji šťastnou cestu.

Virtuální 
návštěva 
Azorských 
ostrovů

Jiřina Hiršlová

už jsme si zvykli, že cestování a volný pohyb jsou 
nám v  rámci anticovidových opatření zapově-
zeny. A protože čekání na svobodu pohybu je 
dlouhé, uvítali jsme možnost virtuálně navštívit 
a  prohlédnout si Azorské ostrovy. Průvodcem 
nám byla paní Ing. Jitka Svobodová, která nás 
pravidelně provází po Česku i v zahraničí.

18. 3. jsme tak v pohodlí domova mohli puto-
vat nádhernou a  divokou přírodou Azorských 
ostrovů, seznámili se s  typickou architekturou 
i způsobem života místních obyvatel.

Završila se tak série putování Portugalskem s je-
ho ostrovy a je opravdu obtížné zvolit, která ob-
last byla nejpůsobivější a nejkrásnější.

díky za poutavé přednášky, které nás potěšily 
i  poučily a  zároveň nás nalákaly na  příští ces-
tovní zážitky.

1. dubna jsme se znovu sešli ve virtuální kavár-
ničce nejen pro seniory. Popovídali jsme si, pro-
brali novinky a zjistili, jak se daří přátelům. Snad 
už se příště sejdeme v naší Třináctce!

stalO se



S radostí vám oznamujeme, že projekt domu 
U Sv. Václava má po několika letech čekání 

vydané stavební povolení, které již nabylo právní 
moci. ve stavbě budeme pokračovat v horizontu 

dvou měsíců.

Informace o prodávaných jednotkách vám 
poskytneme na e-mailu: prodejCSVJ@seznam.cz

Dům U Sv. Václava
Pražská ul. – dolní Jirčany - Psáry
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Konečně  
spolu

Mgr. Martina Běťáková, 
místostarostka

PřÍMĚSTSKé TÁBORY LETOS PRO 
DĚTI ZDARMA!

Červencové příměstské tábory již řadu let ne-
odmyslitelně patří k létu v naší obci. na kama-
rády a  programy plné zážitků se mohou děti 
těšit i letos. díky dotaci ministerstva školství bu-
dou navíc tábory pro děti od 6 do 15 let zcela 
zdarma, a to včetně stravování a výletů.

Poslední rok s  koronavirem poznamenal kaž-
do denní život každého z  nás dospělých, ale 
i  dětí. Ač se první týdny domácí školy mohly 
dětem zdát jako skvělý zážitek a příležitost mít 
spoustu času na hraní a na to, co je baví, každý 
další a  další týden distanční výuky jen zesilo-
val negativní dopady uzavřených škol a  jiných 
protiepidemických opatření. On-line hodiny 
v pyžamu, snídaně u počítače, hodiny a hodi-
ny strávené u počítačových her a na sociálních 
sítích, stovky zpráv denně v chatovacích aplika-
cích, to a mnohé další pozorují rodiče v nejed-
né rodině u svých dětí. Přes veškeré rodičovské 
snahy motivace dětí k zodpovědnému přístupu 

k distanční výuce stále klesá, stejně jako schop-
nost seberegulace, dodržování pracovních 
návyků a  zásad zdravého životní stylu. dětem 
chybí pomyslné kotvy v  každodenním rytmu, 
rituály, na  které byly zvyklé a  které je podrží, 
i  když „se jim nechce“. A  co nejvíc, chybí jim 
kamarádi. Sociální vazby, které za normálních 
okolností utváří jejich svět, interakce, zpětná 
vazba, potvrzení, že někam patří. Pro děti jsou 
vrstevnické vztahy jedním ze zásadních prvků, 
které ovlivňují jejich proces dospívání, jejich 
hodnotové ukotvení a  optiku, kterou vníma-
jí svět kolem sebe. Společné hry, rozhovory, 
pokoušení hranic i  vzájemné konflikty a  jejich 
následné řešení neodmyslitelně patří k  životu 
dětí a  k jejich zdravému vývoji. O to vše byly 
děti v  uplynulém roce do velké míry ochuze-
ny. To všechno jim chybí a  je nezbytně nutné, 
abychom dětem vytvořili prostor sociální vazby 
znovu obnovit a  posílit. Ano, je velmi pravdě-
podobné, že uzavření škol mělo dopad také 
na znalosti a dovednosti dětí, že se toho nena-
učily tolik, kolik by se naučily při běžné výuce, 
že mají mezery, které bude třeba dohnat. Ale 

vZdělávání
na „doučování“ bude čas poté. To, co je nezbyt-
ně nutné v první fázi, je postarat se o duševní 
zdraví dětí a jejich zpětnou adaptaci do kolekti-
vu. Teprve až dětem pomůžeme obnovit sociál-
ní vazby a běžné pracovní návyky, pak bude čas 
zaměřit se na jejich vzdělávací pokrok. 

Ministerstvo školství na  snižování negativních 
dopadů pandemie na  školáky uvolní v  roce 
2021 celkem 350 mil. korun, a to ve dvou eta-
pách. Prvních 100 mil. Kč je určeno na adaptač-
ní kempy během letních prázdnin. Pro obdo-
bí září až prosinec bude uvolněno 250 mil. Kč 
na pedagogickou intervenci přímo ve školách, 
vyrovnávání vzdělávacích rozdílů, doučování 
a další aktivity.

O dotaci jsme požádali i pro příměstské tábo-
ry a  adaptační programy v  ZŠ Amos. Účelem 
těchto letních kempů bude především opětov-
né posílení sociálních vztahů s vrstevníky a vzá-
jemné spolupráce, podpořit duševní zdraví, 
pracovní a studijní návyky, zajistit dětem pohy-
bové aktivity, a znovu oživit zájem o vzdělávání, 
například propojováním formálního a  nefor-
málního vzdělávání.

Pro děti připravujeme ve spolupráci se ZŠ Amos 
dva druhy kempů. 

v  červenci proběhnou tzv. příměstské tábory, 
jak je děti znají z předchozích let. Tematicky za-
měřené s lektory z řad učitelů, skautů a dalších 

dobrovolníků. Letos cíleně zaměříme jednotli-
vé tábory na  konkrétní věkové skupiny, aby si 
děti ještě více přišly na své a  lektoři jim moh-
li ušít program „na míru“. Přihlašování bude 
spuštěno v sobotu 1. května na www.psary.cz, 
tábory budou zcela zdarma a přednost budou 
mít děti s trvalým pobytem v naší obci.

Poslední týden v  srpnu proběhnou tzv. 
adaptační programy pro jednotlivé třídy ZŠ 
Amos včetně nových prvňáčků. Programy po-
vedou pedagogičtí pracovníci školy a  budou 
zaměřeny především na stmelování třídních ko-
lektivů a přípravu na úspěšné zahájení školního 
roku. Přihlašování bude organizovat ZŠ Amos. 
Programy budou zcela zdarma.

věříme, že dozvuky pandemie již letní progra-
my výrazně neovlivní, a že si prázdniny děti pl-
nými doušky na našich kempech užijí .

Cílem letních kempů je:
•	 podpořit opětovné posílení sociálních vztahů 

s vrstevníky
•	 propojovat formální a neformální vzdělávání 
•	 obnovit pracovní a studijní návyky dětí
•	 podpořit zájem dětí o vzdělávání
•	 podpořit duševní pohodu a duševní zdraví 

dětí
•	 podpořit návyky zdravého životního stylu
•	 podpořit pohybové aktivity dětí
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Zápis do 
mateřské  
školy

Martina Šmerglová, 
ředitelka MŠ Štědřík

bohužel ani tento rok neproběhne zápis do 
mateřské školy tak, jak bychom si ho předsta-
vovali a přáli my na straně školky, ale hlavně ro-
diče s dětmi.

Mateřská škola je první instituce, se kterou se 
dítě ve svém životě potkává. Pomáhá mu roz-
víjet dovednosti důležité pro jeho budoucí ži-
vot. Je to místo, kde se dítě poprvé na nějaký 
čas odlučuje od rodičů, stává se samostatným. 
na  tento významný krok je třeba dítě velmi 
dobře připravit a zápis by měl být tím přecho-
dovým rituálem.

Zápis k předškolnímu vzdělávání tedy proběh-
ne bez přítomnosti fyzických osob, distančně. 
K zápisu je třeba vyplnit žádost o přijetí, kterou 
lze stáhnout na webových stránkách mateřské 
školy nebo po dohodě s ředitelkou vyzvednout 
ve školce. Podmínkou přijetí dítěte je potvrzení 
o řádném očkování dítěte, které je součástí žá-
dosti o přijetí a jež potvrzuje dětský lékař. Tato 
povinnost se netýká pouze dítěte, které bude 
plnit povinné předškolní vzdělávání. dalším 
požadovaným dokumentem je prostá kopie 
rodného listu dítěte.

vyplněnou žádost potvrzenou od lékaře spolu 

s  kopií rodného listu je třeba doručit v  obdo-
bí od 3. 5. do 13. 5. do mateřské školy jedním 
z těchto způsobů: 
•	 vhozením do poštovní schránky MŠ Štědřík 

umístěné u jejího vchodu,
•	 poštou,
•	 datovou schránkou,
•	 e-mailem s  uznávaným elektronickým pod-

pisem,
•	 osobním podáním přímo v  mateřské škole 

po předchozí telefonické domluvě.

Po ukončení sběru žádostí obdrží zákonní zá-
stupci e-mail s registračním číslem přiděleným 
jejich žádosti. Přijímání dětí bude probíhat 
v souladu se stanovenými kritérii, kde rozhodu-
jící bude trvalé bydliště a věk dítěte. Výsledky 
zápisu budou zveřejněny nejpozději 11.  6. 
na webových stránkách mateřské školy.

Zákonný zástupce dítěte, které dosáhne do 
31.  8.  2021 pěti let, je povinen přihlásit dítě 
k zápisu k předškolnímu vzdělávání, pokud se 
v mateřské škole ještě nevzdělává.

veškeré informace a  kritéria pro přijetí jsou 
na www.msstedrik.cz, případné dotazy směruj-
te na reditelka@msstedrik.cz nebo na telefonní 
číslo 734 854 312.

Covidová 
přestávka  
ve školce 
podruhé

Martina Šmerglová, 
ředitelka MŠ Štědřík

Slova covid či koronavirus slýcháme už více než 
rok od rána do večera ve všech pádech. Zasáhl 
do našeho života a rozhodně se jen tak nevzdá-
vá. Každý s ním bojuje, jak umí, a právě On je 
příčinou, že se v  rámci preventivních opatření 
1. března uzavřely dveře všech mateřských škol.

nastala situace, kterou jsme v  naší školce za-
žili přesně před rokem, a tak jsme měli z čeho 

vycházet. uklízelo se, třídilo, opravovalo, stě-
hovalo, umývalo, dezinfikovalo, ionizovalo … 
Paní učitelky najely na  distanční vzdělávání. 
všechny děti tak dostávaly každý den pozdravy 
od svých školkových kamarádů – maskotů s ná-
vody na činnosti, hry, tvoření nebo pracovní lis-
ty. Každý se s tím doma popral, jak uměl, a tak 
nás moc těšily zpětné vazby s hotovými výtvory 
a hlavně fotky.

velkým jarním úklidem prošla zahrada a ostatní 
venkovní prostory. Proměny se dočkaly šatny, 
které dostaly nové nástěnky s jednotným tema-
tickým designem. Jen ty židličky zůstávaly stále 
prázdné …

Školku bez dětí vnímal každý s jinými pocity, ale 
společné bylo přání návratu do „normálního 
stavu“. na děti se těšili úplně všichni!
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Klubíčko 
„na dálku“…

Zdraví Petra, Verča a Zdeňka.

I  my z  dětské skupiny Klubíčko jsme museli 
od března zůstat doma. A  tak vznikly „dopisy 
dětem“. Týden co týden dětem posíláme po-
zdrav, abychom byli v kontaktu, aby děti vědě-
ly, že se na ně těšíme, že tu zůstáváme pro ně. 
Prostřednictvím e-mailu od nás děti dostávají 
zábavné úkoly, tipy na tvoření, pohybové akti-
vity nebo třeba pečení s rodiči. na dálku spolu 
pozorujeme probouzející se jaro, poznáváme 
první jarní kytičky i  velikonoční tradice, učíme 
se říkanky… Jsme šťastné za zpětnou vazbu 
v  podobě fotek a  videí. Moc se těšíme, až se 
všichni opět uvidíme v Klubíčku!

Milé děti,

mílovými kroky se blíží čas Velikonoc. Posílám 
vám tedy od Verči opět pár nápadů na tvoření. 
A Zdeňka ještě přikládá recept na perníčky.

A  abychom si trochu zvedli náladu, mohli by-
chom si společně zahrát hru na barevný týden. 
Vaším úkolem bude vzít si na  sebe každý den 
tričko určité barvy. Poproste rodiče, aby vás vy-
fotili a pak nám fotku poslali. My se pokusíme 
udělat z těchto barevných fotek pěkný společný 
obrázek.

Barevné dny: modré pondělí, žluté úterý, červe-
ná středa, zelený čtvrtek a bílý pátek

Předem moc děkujeme a už se těšíme a doufá-
me v blízké setkání.

Prázdniny 
s Klubíčkem
Stejně jako každý rok Klubíčko připravuje pro 
děti od 3 do 6 let PRÁZdnInOvOu ŠKOLKu!

Tentokrát se budeme scházet v  našich nově 
zrekonstruovaných nádherných prostorách sta-
ré jirčanské školy. na děti čekají zábavné pro-
gramy plné dobrodružství a procházek po ce-
lé naší obci a spousty jiných zajímavých aktivit 
s kamarády. Pokud to epidemiologická situace 
dovolí, budou i celodenní výlety:
•	 Luční dobrodružství s beruškou  

1. 7.–2. 7. + 7. 7.–9. 7. 
•	 Lesní dobrodružství s veverkou  

12. 7.–16. 7.

•	 Vodní dobrodružství s kapříkem  
19. 7.–23. 7.

•	 Dobrodružství na obloze s vlaštovkou 
26. 7.–30. 7.

Bílý pátek 
 

Cervená streda 
 

Modré pondelí 

 

Zelený ctvrtek Žluté úterý 

Co nás baví 
na online výuce

Děti ze 3. A a Renáta Kizurová

S dětmi stále hledáme cesty, jak si zpestřit výuku 
na dálku. Sešli jsme se online na pláži, ve vesmí-
ru, učili jsme se v maskách, v pyžamu, s různými 
účesy a s plyšáky. na třídnické hodině se pravi-
delně potkáváme se svými domácími mazlíčky. 
Rádi se scházíme na online pracovní, výtvarné, 
tělesné a hudební výchově. Každý týden se tě-
šíme na společné malování, vyrábění a tvoření. 
Je to čas, kdy si můžeme jen tak popovídat, 
sdílet své úspěchy i neúspěchy, užít si zábavu 
a legraci. Je to také velká příležitost vyzkoušet 
si, jaké je to být učitelem. v naší třídě učí online 
výchovy děti a jde jim to opravdu skvěle! 

nezahálíme a  také cvičíme. bavilo nás cvičení 
s  papírovými míčky, toaletním papírem, po-
nožkami, posilovali jsme s PeT lahvemi. Žádný 
týden nevynecháváme ani hudební výchovu 
a  společně zpíváme, tančíme, vytleskáváme 
rytmy na tělo nebo vařečkami. velkou výhodou 
je mít ve třídě hudebníky a my se máme, že je 
máme . Pravidelně nás doprovázejí a  my si 
můžeme online zazpívat s klavírním i kytarovým 
doprovodem. 

Co nás ještě hodně baví, je čtení. Proto jsme 
si naplánovali večerní setkání s knihami, které 
máme rádi. no není to výhoda? Každý u sebe 
doma, ve své postýlce a  přece všichni spolu! 
Prožili jsme už několik báječných večerů plných 
krásných příběhů a pěkného čtení.
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Úvodník Delfín

Delfín patří do čeleďi delfínovití 
a do řádu kytovců. Delfíni žijí ve 
skupinkách po 5-16 kusech. Delfín 
skákavý dokáže vyvinout rychlost 
až 50 km/h, což je stejné jako auto 
v obci. 

Delfíni jedí ryby a dospělý jedinec 
je schopný spořádat až 7 kg ryb 
za den. Matka je březí 12 měsíců. 
Když se mládě narodí tak je dlouhé 
kolem 1 metru. Matka rodí v měl-
kých vodách, aby mohla vyzdvih-
nout dítě nad vodu, aby se mohlo 
nadechnout. Delfíni se dorozumí-
vají pomocí echolokace, kterou se 
dorozumívají např. i netopýří. 
Věd-ci si myslí, že delfíni mají 
stejně velkou inteligenci jako lidé.

Tomáš Sklenář

V tomhle zajímavém vydání se bu-
deme zabývat Chorvatskem. Léto 
se pomalu blíží a už je čas se roz-
hodovat, kam se pojede. Dnes se 
podíváme do Chorvatska – země 
krásného moře a ostrovů. V tomto 
čísle se s Lily naučíte pár chorvat-
ských slovíček, které vám budou 
stačit ke spokojeně strávené do-

volené v Chorvatsku. Miki a Max 
vás provedou městy a ostrovy pro 
skvělou dovolenou u moře. Tomáš 
si pro vás připravil zajímavé infor-
mace o delfínovi, který se vysky-
tuje kolem ostrovů v Jaderském 
moři. Zajímavosti o plachetnicích 
si pro vás připravil Jéňa. Jako vždy 
se můžete těšit také na napínavý 

komiks od našeho komiksového specialisty Marka. Miki Fremunt

Plachetnice je loď, která je po-
háněna silou větru. Pohyb zvaný 
plachtění jí umožňují plachty, při-
pevněné na stěžních a ráhnech. 
Plachetnice se staly možná první-
mi dopravními prostředky, které 
využívaly k pohybu jinou sílu, než 
sílu lidských či zvířecích svalů. K 
rychlejšímu pohybu jí kromě větru 
pomáhá také zemská přitažlivost.

Moje zkušenosti s plachetnicemi 
jsou tak na úrovni trosečníka. To 
znamená, že něco málo umím a 

V Chorvatsku se natáčela série 
filmových westernů pod názvem 
Vinnetou. Fakt! Pro ty co netuší, 
kdo to ten Vinnetou je, a pro ty, 
kteří chtějí vědět víc, zkrátka pro 
všechny tu máme pár zajímavostí. 
Vinnetou je film, který se odehrá-
vá na divokém západě a vypráví o 
přátelství kovboje Old Shatterhan-
da s vůdcem indiánského kmene 
Apačů Vinnetouovi a společně 
prožívají ta nejnapínavější dobro-
družství. Je tu ale jeden problém. 
Shatterhand je kovboj a Vinnetou 
je Indián. A tehdejší Američané 
a Indiáni jsou ve velkém konflik-
tu. I když dokážou uspořádat na 
nějakou dobu mír, vždy se najde 

někdo,  kdo by rád ten mír přeru-
šil. A takoví lotři jsou připraveni 
udělat cokoliv, aby se jim to poda-
řilo. Vinnetou a Shatterhand proto 
musí takové lotry zastavit, než ke 
konfliktu dojde. Ale i na ten  občas 
dojde. Víte, že všechny skalní úte-
sy, jezera, vodopády, hory, rokle a 
kaňony nenajdete v Americe, ale 
v Chorvatsku. Natáčely se na úze-
mí bývalé Jugoslávie, v národních 
parcích pod názvem Plitvická je-
zera, Krka a Paklenica. Natáčelo se 
také v údolí řeky Zrmanji, ve ska-
lách pohoří Velebit, na Grobnic-
kém polji u Rieky a na dalších mís-
tech. Všechna tahle místa můžete 
navštívit, když se vydáte do Chor-

vatska na dovolenou. Po skouknuti 
některých dílů Vinnetoua. Tak snad 
se vám budou filmy líbit.

Marek Sonin

Plachetnice

Víte že ...

vím jak plachetnici ovládat. Plul 
jsme na plachetnici tři týdny a ba-
vilo mě to. A jak spolu plachetnice 
a Chorvatsko souvisí? V Chorvat-
sku se koná hodně závodů pro pla-
chetnice a hodně Čechů tam jezdí 
na dovolenou. Jestli tam se svými 
rodiči taky někdy pojedete, určitě 
plachtění vyzkoušejte! Nebo se 
aspoň pokochejte krásou plachet-
nic a jejich ladným pohybem po 
mořských vlnách.

Jan Sklenář
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Kam se v Chorvatsku podívat
Nejpopulárnější je Jaderské moře 
(Jadran), kterému náleží spousta 
krásných ostrovů, a já vám dopo-
ručím ty nejlepší pro krásnou letní 
dovolenou a poté vám řeknu něja-
ké informace o Chorvatsku.

Nejprve je nutné říct, že musíte 
přijet do města Split, odkud poplu-
jete trajekty na různé ostrovy.

Nejkratší dobu pojedete na ostrov 
Brač, který se vám bude jevit jako 
úzký, ale dlouhý ostrov, jede se na 
něj hodinu a v přístavu Supetar se 
vylodíte a půjdete si užívat dovo-
lenou.

Na ostrově Brač jsou kamenité i 
písčité pláže, u kterých se mohou 
vyskytovat plazi, jako zmije nebo 
krásné želvy.

Doba cestování trajektem vám za-
bere 1 hodinu.

Hned vedlejší ostrov je ostrov 
Šolta, který kromě kamenitých plá-
ží ukrývá nafukovací atrakce, které 
jsem osobně vyzkoušel a můžu 
potvrdit jejich kvalitu.

Kousek od tohoto souostroví je os-
trov Hvar, který se od Šolty a Brače 
odlišuje historickým městem Sta-
rý Grad, které je v létě zajímavou 
destinací.

O kousek dále je ostrov Korčula 

Korčula
Chorvatské město Korčula, je 
vlastně něco jako malý Dubrovnik. 

Celkem velká, osídlená pevnost. 
Původně byla jen normální město, 
ale kvůli nájezdům pirátů se zde 
musely vybudovat hradby. Tohle 
město patří k jedněm z nejúchvat-
nějších měst Chorvatska. Díky 
pradávným zdem město má svůj 
půvab, bydlí zde hodně lidí a je tu 
i spousta historických památek. 
Místní říkají, že se v Korčule narodil 
slavný mořeplavec Marco Polo, ale 
nenechte se nachytat. Je to jen vý-
mysl, jak přilákat turisty.

Město nejlépe vypadá z moře. 

No a úplně nejdál jsou ostrovy Vis 
a Lastovo, které jsou 4 a půl hodiny 
jízdy od Splitu.

Jsou zvláštní militaristickou morál-
kou obyvatelstva a také zajímavý-
mi bunkry a vystřelenými patrona-
mi za samopalů.

Na ostrově Vis leží krásné historic-
ké městečko Komidža, které má 
během léta obrovskou návštěv-
nost. A to nejen kvůli 3 půjčovnám 
motorek a čtyřkolek, ale hlavně 
kvůli krásám města.

A teď pár zajímavostí:

Před 15 hod. jde vítr a vlny směrem 
k ostrovům, ale po 15 hod. se vše 
prudce otočí a vy můžete skončit 
na otevřeném moři.

Některé ostrovy jsou tak malé, že 
nemohou mít vlastní skládku a 
recyklaci odpadků, proto to Chor-
vati vymysleli chytře – vymysleli 
odpadkovou loď, která vozí od-
padky na pevninu nebo na skládky 
větších ostrovů.

Každá loď, kterou v Chorvatsku 
uvidíte, má jméno.

Na většině ostrovů se v hlavním 
přístavním městě nachází rybárna. 
Přísun ryb zajišťují lodě jménem 
“Kun 1”, “Kun 2”, “Kun 3”,  “Kun 4”, 
“Kun 5”… prostě žádná fantazie! 
Rybáři vyrážejí na lov ve 4 ráno a v 
6 hod se už prodávají čerstvé ryby, 
které si pak můžete dát na pláži.

Max a Miky Fremuntovi
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14. 1. 
v  odpoledních hodinách přijala hlídka 
MP Jesenice oznámení o dodávce stojící v roz-
poru s právními předpisy v prostoru křižovatky 
ulic Lesní a na vápence. Řidič zde zaparkoval 
tak neohleduplně, že znesnadňovala 
průjezd tímto místem ostat-
ním vozidlům. Přivolaná 
hlídka strážníků na  místě 
zastihla řidiče dodávky, 
který vysvětlil, že zde vo-
zidlo ponechal, neboť je 
z  důvodu poruchy mo-
mentálně nepojízdné, 
a  přislíbil jeho odstranění 
během následujícího dne. 
Hlídka jeho protiprávní 
jednání vyřešila na  místě 
dle zákona. 

26. 1. 
na  nerespektování dopravního 
značení v ulici Psárská doplatilo něko-
lik neukázněných řidičů, kteří si tudy zkra-
covali cestu i  přes zákazové značky doplněné 
dodatkovými tabulkami stanovující výjimky pro 
průjezd touto komunikací. Strážníci hříšníky za-
stavili a vyřešili s nimi jejich protiprávní jednání 
na místě dle zákona.

3. 2. 
nejapným žertíkem se zřejmě bavila neznámá 
osoba, která ve večerních hodinách zaměstnala 
složky IZS, když oznámila na tísňovou linku, že 
v obci Psáry se má poblíž pozemní komunika-
ce nacházet ležící muž, na kterého spadl strom. 
Strážníci MP Jesenice společně s  policií, hasi-
či i záchrankou muže brzy našli. ukázalo se, že 
žádný strom na muže nespadl, ale dotyčný zde 
pouze odpočíval, neboť jej přemohla únava po 
alkoholovém opojení. Po provedeném vyšet-
ření ZZS nebylo zjištěno žádné ohrožení zdraví 

ani života muže, proto byla celá akce ukončena.

14. 2. 
O tom, jak se může změnit průběh oznámení, 
se přesvědčila hlídka strážníků MP Jesenice, 
která v odpoledních hodinách vyjížděla do uli-
ce Sportovní, kde se před prodejnou potravin 
nacházela zmatená dívka nereagující na okolní 
podněty. dívka nebyla schopna žádné komu-
nikace ani po příjezdu strážníků. Proto z obavy 
o její zdraví na místo přivolali ZZS. Před příjez-
dem záchranky se ale situace změnila a dívka se 
začala pomáhajícím strážníkům bránit a verbál-

ně i fyzicky je napadala. Ti byli nuceni 
použít donucovací prostřed-

ky, aby zamezili dalšímu 
napadání a přivolali hlíd-
ku PČR. vyšetření pro-
vedené posádkou ZZS 
ukázalo, že dívka není 
ohrožena na  zdraví ani 
na životě, proto si ji hlídka 
PČR převezla na  odděle-
ní k dalšímu šetření. 

15. 2. 
Šťastný konec měla událost 

týkající se promrzlého mu-
že, který se zmateně pohyboval 

v  blízkosti  areálu firmy Tondach. 
Muž přijel taxíkem na návštěvu za svým 

kamarádem, který zde bydlí na  ubytovně, 
ale ten nebyl doma. Když si chtěl na místo při-
volat  taxi, aby se vrátil zpět domů, zjistil, že má 
porouchaný mobilní telefon. Jelikož nevěděl, 
jak se z místa dopravit do svého bydliště, roz-
hodl se zde vyčkat na možný návrat kamaráda 
na ubytovnu. Po třech hodinách čekání v mrazi-
vém počasí si jej všiml pracovník ostrahy objek-
tu, který událost oznámil hlídce MP Jesenice. 
Strážníci prokřehlému muži na  místo přivolali 
vůz taxi, který jej odvezl domů. 

16. 2. 
v  odpoledních hodinách vyjížděla hlídka 
MP  Jesenice společně s  HZS Jílové u  Prahy, 
JSdH dolní Jirčany a Psáry k požáru rozvadě-
če elektrické energie umístěného v  jednom 
z objektů v chatové oblasti bába. Strážníci po 
příjezdu zajistili místo události proti vstupu 

městsKá POlicie 
jesenice

Jiří Michna DiS, 
zástupce vedoucího Městské policie Jesenice

nepovolaných osob a  hasiči prováděli neod-
kladné úkony vedoucí k likvidaci požáru. 

20. 2. 
O tom, že pomáhat a chránit není pro policii jen 
heslem, se přesvědčil muž, který se v doprovo-
du své přítelkyně vracel vozem přepravní služ-
by domů do obce dolní Jirčany. Když dorazili 
na místo, rozloučil se s přítelkyní, která odjela 
přepravní službou na  jinou adresu. Po cestě 
však zjistil, že ve voze zapomněl osobní věci 
a  mobilní telefon. všiml si opodál hlídkujících 
strážníků MP Jesenice, kteří po seznámení se 
s událostí telefonicky vyrozuměli jeho přítelkyni 
a ta mu věci přivezla zpět. 

22. 2. 
ve večerních hodinách přijala hlídka MP ozná-
mení ohledně volně pobíhajícího psa v blízkos-
ti vodní nádrže Kukalák. Pes se připojil k muži, 
který zde venčil svého psa. Muž z místa odešel 
s oběma psy na svůj pozemek, kde se o nale-
zeného pejska dočasně postaral. Strážníkům se 
díky identifikačním znakům podařilo z registru 
psů zjistit a telefonicky vyrozumět majitele, kte-
rý si svého mazlíčka vyzvedl u nálezce doma. 

28. 2. 
v  odpoledních hodinách přijala hlídka 
MP  Jesenice oznámení ohledně volně pobí-
hajícího psa v  ulici Ke Kukaláku. Strážníci po 
příjezdu na místo psa zajistili a umístili do po-
hotovostního kotce obce. na  základě identifi-
kačních znaků se podařilo zjistit a kontaktovat 
jeho majitele, který si jej ve večerních hodinách 
od hlídky MP převzal.

✔ 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

koMinictví J. & M. – prokopec Martin
Nabízím kominické služby všeho druhu,  

mám 7 let praxi v oboru.

Provádím kontroly/čištění komínů na tuhá, plynná a kapalná 
paliva (LTO), včetně vystavení zprávy o provedení kontroly/čištění

komínů dle vyhlášky č. 34/2016 Sb. Cena činí 700 Kč za 
1 průduch se zprávou na 1 rok (365 dnů od kontroly).

Dále provádím revize některých kotlů na TUHÁ paliva. Cena pro 
kotel TP činí 1.300 Kč s platností 3 roky.

tel. 602 477 044, email: kominictvi.j.am@gmail.com
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Psárští legionáři 
1914–1920
Pavel Buchtele, Státní okresní archiv Praha-západ

v tomto příspěvku bych chtěl připomenout ro-
dáky a občany obce Psáry, kteří v  letech první 
světové války bojovali za vznik naší republiky 
a účastnili se i dalších bojů v prvních dvou le-
tech po vzniku republiky.

Současně s  propuknutím první světové války 
začaly v  zahraničí vznikat jednotky dobrovol-
níků tvořené našimi krajany, které naopak bo-
jovaly proti rakousko-uherské armádě a  jejím 
spojencům. Pro tyto dobrovolníky se po válce 
začal používat název legionáři. naši legionáři 
bojovali na frontě v Rusku a ve Francii, později 
ještě v Itálii. Jak se válka rozšiřovala, začalo při-
bývat válečných zajatců, část zajatých Čechů 
a  Slováků vstoupila po zajetí do českosloven-
ských legií a začala bojovat proti své dosavad-
ní armádě. Politickými vůdci československé-
ho zahraničního odboje byla trojice Masaryk, 
beneš a Štefánik. 

Zatímco legionáři z italské a francouzské fronty 
se vrátili do vlasti krátce po skončení války, ruští 
legionáři se zapojili do občanské války s bolše-
viky. většina z nich byla z ruského dálného vý-
chodu evakuována až v roce 1920 a do osvobo-
zené vlasti často dorazili až v následujícím roce, 
čili před 100 lety. 

Prosím čtenáře, pokud mají fotku některého 
z  bývalých psárských legionářů, aby ji poskyt-
li k  okopírování. Pokud má někdo informace 
o  dalším psárském legionáři, ať mě prosím 
kontaktuje, abych je mohl do seznamu doplnit. 
Ze seznamu je zřejmé, že řada legionářů neby-
la rodáky, ale do Psár se přistěhovala. některé 
údaje se po letech těžko ověřují, a proto budu 
vděčný za spolupráci a každou informaci.

Děkuji!

e-mail: pavel.buchtele@soapraha.cz

Psáry:
•	 Asman Antonín, *4. 1.1893, 7. střelecký pluk 

ruská legie
•	 brejla František, *20. 1. 1872, 23. střelecký 

pluk francouzských legií
•	 dudáček Antonín, *5. 6. 1895 (nebo 5. 5.), 

22. čs. střelecký pluk, později působil u 23. 
čs. střeleckého pluku francouzských legií

•	 Hofman emanuel, *23. 6. 1893, 7. střelecký 
pluk ruských legií

•	 Horák Josef, *11. 7. 1890, 3. střelecký pluk 
ruských legií

•	 Chotous václav, *18. 8. 1894, 9. střelecký 
pluk ruských legií

•	 Kratina Antonín, *25. 4. 1896, 1. střelecký 
pluk ruských legií

•	 Polák Josef, *25. 8.1891, 24. střelecký pluk 
francouzských legií

•	 Polák (nebo Pollák) václav, * 27. 8. 1879, 39. 
čs. střelecký pluk italských legií

•	 Svatoš Antonín, *5. 12. 1885, 24. střelecký 
pluk francouzských legií

•	 Šebl vojtěch, * 22. 3. 1895, 3. střelecký pluk 
ruských legií

•	 veselý František, *27. 3. 1891, 32. střelecký 
pluk ruských legií

•	 vondráček Karel, *28. 3. 1897, 1. jízdní pluk 
Jana Jiskry z brandýsa ruských legií 

•	 Žežulka Josef, *9. 7. 1888 Psáry, důstojnická 
škola ruských legií

dOlní jirčany 

(uvádím je zvlášť, protože se v  tomto období 
jednalo o samostatnou obec): 
•	 borovan Josef, * 15. 6. 1898, 3. střelecký pluk 

ruských legií
•	 Černý Josef, *23. 12. 1892, 3. střelecký pluk 

ruských legií
•	 davídek václav, *30. 8. 1895, 21. střelecký 

pluk francouzských legií
•	 dudek Jaroslav, *10. 11. 1891, 21. střelecký 

pluk francouzských legií
•	 Mašek Jan, *16. 2. 1893, 32. střelecký pluk 

italských legií
•	 Mlejnek František, *30. 11. 1894, 3. střelecký 

pluk ruských legií
•	 Mlejnek Karel, *25. 10. 1889, 1. jízd. pluk rus-

kých legií
•	 Zvolský Josef, * 12. 5. 1884, 10. střelecký 

pluk ruských legií

Rychlé 
vyproštění 
zraněného 
řidiče

Bc. Miloslav Burián, 
velitel JSDH Dolní Jirčany

Od začátku roku do poloviny měsíce dub-
na vyjížděla jednotka dobrovolných hasičů 
z dolních Jirčan celkem k třinácti událostem. 
Tento počet výjezdů je oproti minulému roku 
vyšší. v roce 2020 jsme touto dobou měli za 
sebou jen pět výjezdů. Patrně se zde odráží 
postupné rozvolňování proticovidových opat-
ření. Lidé začínají více cestovat, proto je samo-
zřejmě i více dopravních nehod. 

nehoda osobního automobilu s vyproštěním 
zraněného řidiče měla šťastný konec. naše jed-
notka vyjela v mlhavém ránu na Hlubočinku, 
kde se mimo vozovku nacházel osobní au-
tomobil se zaklíněným a  zraněným řidičem. 
Spolujezdkyně byla také zraněná a  v šoku, 
ale již mimo vozidlo. ve spolupráci s  kolegy 
z  jílovské profesionální stanice a  jesenickou 
posádkou záchranné služby se podařilo řidiče 
zajistit a  pomocí hydraulického nářadí z  vra-
ku vyprostit. následoval transport do sanitky 
a  předání zraněného záchranářům. vše pro-
běhlo velice rychle a v bezvadné spolupráci. 
Zásah komplikovala hustá mlha. Místo zásahu 
bylo osvětleno a  zasahující technika ustano-
vená na hlavní silnici byla zřetelně označená 
světelnou sváděcí alejí Led světel. 

Špatná viditelnost při hustém sněžení zapří-
činila dopravní nehodu tří osobních automo-
bilů na pražském okruhu v úrovni dobřejovic. 
I  zde jsme spolupracovali s  profesionálními 
hasiči z Říčan a Prahy. v místě tohoto zásahu 
bohužel mnoho řidičů nerespektovalo sníže-
nou rychlost a  viditelnost. Pro ochranu zasa-
hujících musel být provoz na okruhu v průbě-
hu zásahu policií zastaven. vždy se snažíme 
být u  dopravních nehod co nejvíce vidět. 
Osvětlení zásahu, vozidla, krycí postavení 

vozidla, reflexní vesty hasičů, to vše jsou pro-
středky, které nejčastěji používáme. bohužel 
se stále častěji setkáváme s kolizní situací, kdy 
se o  zasahujícího hasiče projíždějící vozidlo 
„jen otře“. nejčastěji kvůli zvědavosti řidiče, 
který se nutně potřebuje podívat, co se stalo, 
a plně nesleduje provoz. Každoročně je takto 
poškozeno mnoho výjezdových vozidel slo-
žek IZS.

POžárů bylO v sOučtu méně

Mnoho jednotek z  okolních obcí zasahova-
lo u  požáru rodinného domu v  nupakách. 
Jednalo se o  požár střechy v  plném rozsahu. 
Příčinou byla dle vyšetřovatele nedbalost při 
manipulaci se žhavým popelem, předběžná 
škoda byla kolem čtyř milionů korun. Podobná 
příčina jako u  nedávných požárů v  Osnici 
a vestci. 

Stále častěji zálohujeme profesionální hasiče 
z Jílového. Pokud mají déletrvající zásah v  je-
jich rozlehlém rajonu, zálohujeme je my. někdy 
i celou noc. Zatím jsou tyto zálohy klidné, ale 
vše může být během chvilky jinak. Tento čas 
věnujeme údržbě techniky a technických pro-
středků. 

Plánů do dalších měsíců máme zatím dost, po 
rozvolňování začneme s opožděným výcvikem 
nováčků a s požárním sportem. 

Snad se společně sejdeme na letní zábavě ne-
bo třeba na dětském dni, kde určitě budeme.

 
Krásné jaro vám přejí jirčanští hasiči
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Floorball 
Academy

Vít Voltr

Floorball Academy pro své příznivce připravila 
jaro plné aktivit! Vyrazit můžete třeba za po-
kladem!

vyrazit za dobrodružstvím a  najít zakopaný 
tajný poklad je snem každého kluka i  holky. 
Splnit si ho teď alespoň částečně můžete díky 
novému projektu Floorball Academy s názvem 
Geocaching Academy. Trenéři akademie různé 
části pokladu ukryli na 22 místech v okolí obcí 
a městských částí, kde malí sportovci z akade-
mie za normálních okolností trénují. Úkolem 
hledačů je najít alespoň tři části pokladu ze tří 
různých míst, které potom na následujícím tré-
ninku nebo jiné akci akademie mohou vyměnit 
za míčky či jiné drobné ceny. v každé truhle se 
ukrývá jinak barevná část pokladu a  zápisník, 
povoleno je vzít vždy jen jeden kousek, zbytek 
se musí nechat ostatním hledačům. do zápisní-
ku můžete napsat vzkaz dalším lovcům pokla-
du. Tak neváhejte a zapojte se i vy!

Jak už název napovídá, projekt vychází z celo-
světově populární sportovně turistické aktivi-
ty Geocaching, ve které je účelem najít skryté 
schránky pomocí GPS. všechny podrobné in-
formace včetně přesných pravidel, mapy všech 
částí pokladu i  odkazu na  komunikační skupi-
nu lovců pokladů na  platformě Whatsapp na-
leznete na floorballacademy.cz/geocaching- 
academy/. Hra je určena všem zájemcům nejen 
z řad našich členů. 

Pokud jste už svůj poklad nalezli nebo dáváte 
před turistikou přednost rychlejšímu pohy-
bu, potom jsme právě pro vás připravili náš 
Academy Run orientační běh. Absolvovat ho 
můžete hned v  několika lokalitách a  na jeho 
trase vás čeká plno zajímavých úkolů. běžet 

můžete buď rychle na výkon, nebo v klídečku 
takzvaně na pohodu. více informací naleznete 
na floorballacademy.cz/run.

I nadále samozřejmě myslíme na to hlavní, tedy 
na společné tréninky. Plánujeme se k nim vrátit 
ihned v momentě, kdy to vládní nařízení dovo-
lí. Máme připravené varianty trénování venku 
i uvnitř, po malých skupinkách i s celou trénin-
kovou skupinou dohromady, jsme připraveni 
improvizovat. Hned jak to půjde, budou všichni 
naši členové informováni.

Připravené máme i  naše letní aktivity. věříme, 
že o prázdninách už bude situace kolem koro-
naviru natolik klidná, že bude možné uspořá-
dat všechny naše plánované kempy. I  na nich 
jsme samozřejmě připraveni dodržovat všech-
ny platné hygienické předpisy a  doporučení. 
Letos chystáme dva druhy kempů. Pobytový 
Academy Camp proběhne od 4. do 10. červen-
ce a  tradiční příměstské Summer Campy při-
pravujeme na  druhý a  třetí červencový týden. 
na  všech kempech si holky a  kluci vyzkouší 
plno nejrůznějších sportů a prožijí parádní let-
ní týden plný zábavy a  dobrodružství. Těšíme 
se na  všechny členy i  nečleny akademie, po-
kročilé sportovce i  začátečníky! více infor-
mací včetně možnosti přihlášení najdete na 
 floorballacademy.cz/kempy. 

sPOrt

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

Bližší info
na www.rapid-psary.cz
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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: DUBEN 2021, vyšlo 30. 4. 2021
grafická úprava: Ing. vít Libovický tisk: Tiskárna irbis

AUTODOPRAVA NOVÁK
 odvoz odpadních vod 

cisterna 8 m3 a 5 m3

tel.: 602 504 174
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bydlet a žít
Umění

INFOLINKA: 800 26 60 60

REALITY@METROSTAVDEVELOPMENT.CZ
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