
ZPRAVODAJ
Psárský Dolní Jirčany / Psáry

říjen / 2021 / ročník XVII.

Vodovodní přivaděč –  
pokračování

Tečka za soudním sporem  
s bývalou ředitelkou

Oslava 90 let založení  
fotbalového klubu SK Rapid Psáry
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OBSAH SLOVO NA ÚVOD

Vážení spoluobčané, milí sousedé,

uplynulé podzimní týdny proběhly u nás v ob-
cích ve znamení stavebních prací. Zkolaudovali 
jsme další třídu mateřské školy, vybudovali 
parkoviště na  Štědříku, stále pokračují práce 
na  vodovodu a  kanalizaci, opravuje se ulici 
Kutná a  cesta k  psárskému hřbitovu, zahájili 
jsme sanaci bortícího se svahu pod jirčanskou 
hasičskou zbrojnicí. Věříme, že do zimy bude 
vše v pořádku dokončeno.

neméně důležitým tématem se však staly 
i volby do poslanecké sněmovny, které se ur-
čitě zapíší do novodobých dějin naší země. 
Chtěl bych opravdu moc poděkovat všem 
občanům, kteří využili svého volebního práva 
a přišli k volbám. V naší obci bývá tradičně vo-
lební účast vyšší. A také tentokrát jsme číslem 
72,82 % o více než 7 % překonali celorepubli-
kovou účast. jsem hrdý na to, že u nás v obci 
se prostě chodí volit, protože to považuji za 
stěžejní pilíř demokracie. A  upřímně musím 
říct, že mně osobně udělaly obrovskou ra-
dost i konkrétní výsledky. Poprvé v historii se 
do poslanecké sněmovny nedostali zástupci 
KSČM – u nás v obci získali pouhých 39 hlasů 
(1,8 %). Očekávaná povolební koalice u  nás 
získala dohromady přes 70 % hlasů.

Výsledky v naší obci jasně vypovídají o tom, že 
naši občané si přejí demokratickou vládu při-
pravenou spolupracovat při překonávání do-
padů pandemie a ozdravném procesu, který 
je nezbytný. jsem přesvědčen, že volební vý-
sledky otevírají cestu k nové politické kultuře 
a ozdravnému procesu, který naše země tolik 
potřebuje.

Děkuji Vám všem!

Váš starosta Milan Vácha

Mgr. Milan Vácha,
starosta obce

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ 
ČÍSLA A INFORMACE

KORONAMOBIL 728 052 123

PORUCHY VODOVODU A KANALIZACE
Technické služby Dolnobřežansko s. r. o.
605 255 145, 731 410 418 dispečink
734 485 495 zákaznické centrum
725 334 384  poruchy a havárie 

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

PORUCHY V DODÁVCE EL. ENERGIE – ČEZ
800 850 860 nepřetržitá služba

POHOTOVOSTNÍ A PORUCHOVÁ SLUŽBA PLYNU
1239 Pražská plynárenská – nepřetržitě

MĚSTSKÁ POLICIE JESENICE
775 775 978 nepřetržitá služba

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

TÍSEŇ, HROZÍCÍ NEBEZPEČÍ – HASIČI DOLNÍ JIRČANY
731 104 110, 604 796 128

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA LAGUNA PSÁRY
731 615 686 Gabriela Křížová

241 940 454 (v pracovní době)
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.

KALENDÁŘ AKCÍ
SETŘÍDĚNO PODLE DATA KONÁNÍ

28. 11.
Rozsvícení vánočního 
stromu
dolnojirčanská náves

8. 12., 18.00
Zasedání 
 zastupitelstva
Obecní úřad

4. 12.
Staročeský advent
dolnojirčanská náves

27. 11., 13.30–17.00
Zkrášlete si svůj 
 vánoční stůl!
Třináctka

4

26

22

26
3. 12., 19.00
Pochod Mikulášů, 
andělů a čertů
na Vysoké

23

9. 12., 14.00
Vánoční setkání 
 seniorů
Třináctka

24

 4 Rada a zastupitelstvo

INFORMACE Z OBCE

10 Co se v obci udělalo 8–9/2021

11 Kamerový systém Dolnobřežanska

 13 Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky

14 Zpráva starosty

18 Vodovodní přivaděč – pokračování

20 Tečka za soudním sporem s bývalou ředi-
telkou

SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ KOMISE

 22 Zkrášlete si svůj vánoční stůl!

 22 28. listopad – zveme vás na Vítání občánků

 23 Blahopřejeme seniorům

 24 Kalendář akcí pro seniory

25 Posilování paměti

26 Staročeský advent

27 Předvánoční výlet

STALO SE

28 Pohádkový les slaví 10 let

34 První kulatiny Pohádkového lesa

36 Svatováclavské posvícení

37 Hopsa hejsa do Brandejsa

VZDĚLÁVÁNÍ

38 Toulání kočičky Máši

38 Po prázdninách ve školce

39 Den s Klubíčkem

40 NEFORMÁLKO

41 Školní svatováclavské překvapení

42 Vodácký kurz

 43 Městská Policie Jesenice

 44 Psina – Psárské informace a nápady

SPORT

48 Oslava 90 let založení fotbalového klubu 
SK Rapid Psáry

 51 Fotbalové tabulky

52 Rychleji s novou hydraulikou!

54 Sezona Sport Academy běží na plné obrátky
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Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 22–2021 ze dne 11. 8. 2021

Přítomni: Mgr. Milan Vácha, Mgr. Martina Běťáková, Olga Kramosilová, Vít Olmr
Nepřítomni: Vlasta Málková

RO Usnesení č. 71/22–2021

I. schvaluje
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene a dohody o umístění stavby 
č. IV-12–6028791/VB1 mezi obcí Psáry a  ČeZ 
Distribuce a.  s. na  pozemcích p.  č. 1089/12 
a 1089/13 v k. ú. Psáry za jednorázovou úhradu 
2.000,- Kč bez DPH.
II. pověřuje
Starostu Mgr. Milana Váchu podpisem této 
smlouvy.
III. pověřuje
Starostu Mgr. Milana Váchu zjištěním dalších 
podrobností k  problematice oceňování věc-
ných břemen a k předložení návrhů, jak proble-
matiku řešit do budoucna.
HLASOVÁNÍ / PRO: 4 / PROTI: 0 / ZDRŽELI 
SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

RO Usnesení č. 72/22–2021

I. schvaluje
Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - 
služebnosti č. IP-12–601781/1 mezi obcí Psáry 
a ČeZ Distribuce a. s. na pozemcích p. č. 657/2 
v  k. ú. Dolní jirčany za jednorázovou úhradu 
8.500,- Kč.
II. pověřuje
Starostu Mgr. Milana Váchu podpisem této 
smlouvy.
HLASOVÁNÍ / PRO: 4 / PROTI: 0 / ZDRŽELI 
SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

RO Usnesení č. 73/22–2021

I. bere na vědomí
Protokol o  otevírání obálek a  hodnocení 

nabídek na  veřejnou zakázku malého rozsa-
hu „Rekonstrukce opěrné zdi parc. č. 1/2 k. ú. 
Dolní jirčany, etapa č. 2“.
II. schvaluje
Výběr nabídky od j.  L.  T. – stavební spo-
lečnost, spol. s  r.  o. se sídlem jesenice, 
Budějovická 701, IČ 45792348 za nabídkovou 
cenu 1.995.252,- Kč bez DPH.
III. pověřuje
Starostu Mgr. Milana Váchu podpisem smlouvy 
o dílo.
HLASOVÁNÍ / PRO: 4 / PROTI: 0 / ZDRŽELI 
SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

RO Usnesení č. 74/22–2021

I. schvaluje
Znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí do-
tace mezi obcí Psáry (poskytovatel) a SK Rapid 
Psáry (příjemce) ve výši 50.000,- Kč. Příspěvek 
bude použit k pokrytí nákladů na zajištění oslav 
90 let klubu.
II. pověřuje
Starostu Mgr. Milana Váchu podpisem této 
smlouvy.
HLASOVÁNÍ / PRO: 4 / PROTI: 0 / ZDRŽELI 
SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

RO Usnesení č. 75/22–2021

I. souhlasí
S  vypsáním veřejné zakázky malého rozsahu 
na akci „Výměna skla v ZŠ Amos“.
II. jmenuje
Hodnotící komisi pro veřejnou zakázku malého 
rozsahu na akci „Výměna skla v ZŠ Amos“ ve slo-
žení: Vít Olmr, Tomáš Hejzlar, nikola Raušerová, 
jako náhradníci Vlasta Málková, Renáta jašková.

RADA A ZASTUPITELSTVO
Termín příštího zasedání 
Zastupitelstva obce Psáry
8. prosince 2021, 18 hod.

III. určuje
Víta Olmra jako odpovědnou osobu pro veřej-
nou zakázku malého na akci „Výměna skla v ZŠ 
Amos“.
IV. určuje
Mgr. Milana Váchu jako kontrolní osobu pro 
veřejnou zakázku malého rozsahu na  akci 
„Výměna skla v ZŠ Amos“.
HLASOVÁNÍ / PRO: 4 / PROTI: 0 / ZDRŽELI 
SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

RO Usnesení č. 76/22–2021

I. souhlasí
S  vypsáním veřejné zakázky malého rozsa-
hu na  akci „Dodávka a  montáž herních prvků 
na dětské hřiště v Dolních jirčanech“.
II. jmenuje
Hodnotící komisi pro veřejnou zakázku malého 

rozsahu na  akci akci „Dodávka a  montáž her-
ních prvků na dětské hřiště v Dolních jirčanech“ 
ve složení: Vít Olmr, Renáta jašková, nikola 
Raušerová, jako náhradníci Vlasta Málková, 
Tomáš Hejzlar .
III. určuje
Víta Olmra jako odpovědnou osobu pro ve-
řejnou zakázku malého na akci akci „Dodávka 
a  montáž herních prvků na  dětské hřiště 
v Dolních jirčanech“.
IV. určuje
Mgr. Milana Váchu jako kontrolní osobu pro 
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci akci 
„Dodávka a  montáž herních prvků na  dětské 
hřiště v Dolních jirčanech“.
HLASOVÁNÍ / PRO: 4 / PROTI: 0 / ZDRŽELI 
SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 23–2021 ze dne 25. 8. 2021

Přítomni: Mgr. Milan Vácha, Vlasta Málková, Olga Kramosilová, Vít Olmr
Nepřítomni: Mgr. Martina Běťáková

RO Usnesení č. 77/23–2021

I. schvaluje
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene a  dohody o  umístění stav-
by č. IV-12–6028904–1 mezi obcí Psáry a  ČeZ 
Distribuce a.  s. na  pozemcích p.  č. 141/92 
a 141/184 v k. ú. Dolní jirčany za jednorázovou 
úhradu 7.300,- Kč bez DPH.
II. schvaluje
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene a  dohody o  umístění stav-
by č. IV-12–6028517–1 mezi obcí Psáry a  ČeZ 
Distribuce a. s. na pozemku p. č. 697/18 v k. ú. 

Psáry za jednorázovou úhradu 7.000,- Kč bez 
DPH.
III. schvaluje
Uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene 
- služebnosti č. IV-12–6026041 mezi obcí Psáry 
a ČeZ Distribuce a. s. na pozemku p. č. 75/11 
a  75/13 v  k. ú. Dolní jirčany za jednorázovou 
úhradu 11.000,- Kč bez DPH.
IV. pověřuje
Starostu Mgr. Milana Váchu podpisem těchto 
smluv.
HLASOVÁNÍ / PRO: 4 / PROTI: 0 / ZDRŽELI 
SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 24–2021 ze dne 30. 8. 2021

Přítomni: Mgr. Milan Vácha, Vlasta Málková, Olga Kramosilová, Vít Olmr
Nepřítomni: Mgr. Martina Běťáková
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RO Usnesení č. 78/24–2021

I. schvaluje
Uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o  dílo me-
zi obcí Psáry a  Čermák a  Hrachovec a.  s. 
Předmětem dodatku je změna termínu plnění 
do 20. 9. 2021 na akci „Vodovod Psáry – připo-
jení obce Psáry na Posázavský vodovod“.
II. pověřuje
Místostarostku Vlastu Málkovou podpisem to-
hoto dodatku.
HLASOVÁNÍ / PRO: 4 / PROTI: 0 / ZDRŽELI 
SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

RO Usnesení č. 79/24–2021

I. schvaluje
Uzavření Pojistné smlouvy č. 4582010585 me-
zi obcí Psáry a Genereli Česká pojišťovna a. s. 
na jednorázovou akci „Pohádkový les“. Pojistné 
činí 7.339,- Kč.
II. pověřuje
Místostarostku Vlastu Málkovou podpisem této 
smlouvy.
HLASOVÁNÍ / PRO: 4 / PROTI: 0 / ZDRŽELI 
SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

RO Usnesení č. 80/24–2021

I. schvaluje
Uzavření smlouvy o  dílo mezi obcí Psáry 
a  Krajskou správou a  údržbou silnic Stč. kraje 
(objednatelé) a Čermákem a Hrachovcem a. s. 
(zhotovitel). Předmětem smlouvy je provede-
ní a  dokončení akce „III/1051 Psáry, homo-
genizace II“. Cena díla financovaná obcí činí 
1.424.740,- Kč bez DPH.
II. pověřuje
Místostarostku Vlastu Málkovou podpisem této 
smlouvy.
HLASOVÁNÍ / PRO: 4 / PROTI: 0 / ZDRŽELI 
SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

RO Usnesení č. 81/24–2021

I. schvaluje
Uzavření smlouvy o  sdružených službách do-
dávky elektřiny mezi obcí Psáry a ČeZ Distribuce 
a. s. – elektroměr – Posázavský vodovod.
II. pověřuje
Místostarostku Vlastu Málkovou podpisem této 
smlouvy.
HLASOVÁNÍ / PRO: 4 / PROTI: 0 / ZDRŽELI 
SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 25–2021 ze dne 8. 9. 2021

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

RO Usnesení č. 82/25–2021

I. schvaluje
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene a dohody o umístění stavby 
č. IV-12–6027767/VB/2 mezi obcí Psáry a ČeZ 
Distribuce a.  s. Předmětem je zřízení věcného 
břemene na pozemku p. č. 546/39 v k. ú. Dolní 
jirčany za jednorázovou úhradu 1.000,- Kč bez 
DPH.
II. pověřuje
Starostu Mgr. Milana Váchu podpisem této 
smlouvy.

HLASOVÁNÍ / PRO: 5 / PROTI: 0 / ZDRŽELI 
SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

RO Usnesení č. 83/25–2021

I. schvaluje
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi ob-
cí Psáry a SARK engineering s. r. o. Předmětem 
dodatku je navýšení ceny díla o 200.121,65 Kč, 
cena díla činí 931.814,62 Kč bez DPH.
II. pověřuje
Starostu Mgr. Milana Váchu podpisem tohoto 
dodatku.

HLASOVÁNÍ / PRO: 5 / PROTI: 0 / ZDRŽELI 
SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

RO Usnesení č. 84/25–2021

I. schvaluje
Uzavření dodatku č. 1 smlouvy o zajištění zpět-
ného odběru elektrozařízení mezi obcí Psáry 
a  Asekol a.  s. Předmětem dodatku je navýše-
ní příspěvků od 1. 9. 2021 a úprava v souladu 
s novými zákony v oblasti odpadového hospo-
dářství.
II. pověřuje
Starostu Mgr. Milana Váchu podpisem tohoto 
dodatku.
HLASOVÁNÍ / PRO: 5 / PROTI: 0 / ZDRŽELI 
SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

RO Usnesení č. 85/25–2021

I. schvaluje
Uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění 
odpadních vod č. 0300–3920 mezi obcí Psáry 
a TSDB s.  r. o. na odběrné místo Sportovní 3, 
Psáry – hasičská zbrojnice.
II. schvaluje
Uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění 
odpadních vod č. 0300–3910 mezi obcí Psáry 
a TSDB s. r. o. na odběrné místo na návsi, Psáry 
– kruhový objezd.
III. pověřuje
Starostu Mgr. Milana Váchu podpisem těchto 
smluv.
HLASOVÁNÍ / PRO: 5 / PROTI: 0 / ZDRŽELI 
SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

Usnesení č. 4–2021 ze zasedání zastupitelstva obce Psáry konaného dne 15. 9. 2021

Přítomni:  Mgr. Milan Vácha, Vlasta Málková, Olga Kramosilová, Mgr. Martina Běťáková, Vít 
Olmr, Martina Šmerglová, Ing. Antonín Rak, Bc. Miloslav Burián, Ing. jan Čihák, 
Tomáš Pecháček, Ing. jitka Svobodová, Mgr. jiří Kučera, josef Žižka (příchod 18.15 
hod.), jan Honek

Nepřítomni: Petr Skřivan

USNESENÍ č. 32/4–2021

I. bere na vědomí
Přednesenou zprávu starosty a  místostarostek 
o činnosti obce.
HLASOVÁNÍ / PRO: 14 / PROTI: 0 / ZDRŽELI 
SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

USNESENÍ č. 33/4–2021

I. bere na vědomí
Zprávu o činnosti finančního výboru obce.
HLASOVÁNÍ / PRO: 14 / PROTI: 0 / ZDRŽELI 
SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

USNESENÍ č. 35/4–2021

I. schvaluje
4. rozpočtové opatření na rok 2021 – navýšení 

o 1.091.588,88 Kč.
HLASOVÁNÍ / PRO: 14 / PROTI: 0 / ZDRŽELI 
SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

USNESENÍ č. 36/4–2021

I. pověřuje
Místostarostku Vlastu Málkovou přípravou a vy-
psáním výběrového řízení na  akci „Připojení 
obce Psáry na Posázavský vodovod – 2. etapa“.
II. pověřuje
Radu obce výběrem zhotovitele.
III. pověřuje
Místostarostku Vlastu Málkovou podpisem 
smlouvy a jejích případných dodatků se zhoto-
vitelem.
HLASOVÁNÍ / PRO: 14 / PROTI: 0 / ZDRŽELI 
SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT
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USNESENÍ č. 37/4–2021

I. revokuje
Usnesení zastupitelstva obce č. 3/1–2021 ze 
dne 17. 2. 2021.
II. souhlasí
S  bezúplatným darováním pozemků v  kat. 
území Dolní jirčany dle geometrického plánu 
č. 1969–2/2019 a  souhrnné tabulky mezi obcí 
Psáry a Středočeským krajem.
HLASOVÁNÍ / PRO: 14 / PROTI: 0 / ZDRŽELI 
SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

USNESENÍ č. 38/4–2021

I. schvaluje
Uzavření smlouvy kupní mezi obcí Psáry (kupu-
jící) a STAVInG Olomouc, s.  r. o. (prodávající). 
Předmětem smlouvy je prodej pozemků p.  č. 
110/27 o výměře 410 m², p. č. 110/213 o výmě-
ře 40 m² v  k.ú. Dolní jirčany a  pozemku p.  č. 
161/92 o výměře 102 m² v k. ú. Psáry za cenu 
celkem 5.520,- Kč.
II. pověřuje
Starostu Mgr. Milana Váchu podpisem této 
smlouvy.
HLASOVÁNÍ / PRO: 14 / PROTI: 0 / ZDRŽELI 
SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

USNESENÍ č. 39/4–2021

I. bere na vědomí
a. Zprávu o výsledcích kontroly hospoda-

ření DSO Dolnobřežansko za rok 2020,
b. Informaci o  závěrečném účtu DSO 

Dolnobřežansko za rok 2020,
c. Inventarizační zprávu k 31. 12. 2020.

HLASOVÁNÍ / PRO: 14 / PROTI: 0 / ZDRŽELI 
SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

USNESENÍ č. 40/4–2021

I. schvaluje
Metodiku zadávání veřejných zakázek podle 
zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných za-
kázek.
HLASOVÁNÍ / PRO: 14 / PROTI: 0 / ZDRŽELI 
SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

USNESENÍ č. 41/4–2021

I. souhlasí
Se spolufinancováním akce „Rekonstrukce 
a  přístavba kabin“ pro SK Rapid Psáry ve výši 
70 % spoluúčasti žadatele o dotaci, maximálně 
však 6.355.098 Kč.
HLASOVÁNÍ / PRO: 13 / PROTI: 0 / ZDRŽELI 
SE: 1 (SVOBODOVÁ)
NÁVRH BYL PŘIJAT

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 26–2021 ze dne 17. 9. 2021

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

RO Usnesení č. 86/26–2021

I. schvaluje
Uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo mezi ob-
cí Psáry a Čermák a Hrachovec a. s. Předmětem 
dodatku je navýšení ceny díla o 587 825,95 Kč 

bez DPH, cena díla činí 20.282.312,86 Kč bez 
DPH.
II. pověřuje
Místostarostku Vlastu Málkovou podpisem to-
hoto dodatku.

HLASOVÁNÍ / PRO: 5 / PROTI: 0 / ZDRŽELI 
SE: 0

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 27–2021 ze dne 21. 9. 2021

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

RO Usnesení č. 87/27–2021

I. schvaluje
Uzavření zpracovatelské smlouvy mezi obcí 
Psáry a HW server s. r. o.

II. pověřuje
Starostu Mgr. Milana Váchu podpisem této 
smlouvy.
HLASOVÁNÍ / PRO: 5 / PROTI: 0 / ZDRŽELI 
SE: 0

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 28–2021 ze dne 22. 9. 2021

Přítomni: Mgr. Milan Vácha, Vlasta Málková, Olga Kramosilová, Vít Olmr
Nepřítomni: Mgr. Martina Běťáková,

RO Usnesení č. 88/28–2021

I. souhlasí
S  vypsáním veřejné zakázky malého rozsahu 
na akci „Oprava komunikace u hřbitova Psáry“.
II. jmenuje
Hodnotící komisi pro veřejnou zakázku malého 
rozsahu na  akci „Oprava komunikace u  hřbi-
tova Psáry“ ve složení: Tomáš Hejzlar, nikola 
Raušerová, Ing. Renáta jašková jako náhradníci 
Vlasta Málková, Vít Olmr.
III. určuje
Tomáše Hejzlara jako odpovědnou osobu pro 
veřejnou zakázku malého na akci „Oprava ko-
munikace u hřbitova Psáry“.
IV. určuje
Mgr. Milana Váchu jako kontrolní osobu pro ve-
řejnou zakázku malého rozsahu na akci „Oprava 
komunikace u hřbitova Psáry“.
HLASOVÁNÍ / PRO: 4 / PROTI: 0 / ZDRŽELI 
SE: 0

RO Usnesení č. 89/28–2021

I. schvaluje
Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – 
služebnosti č. Ie-12–6009906/1 mezi obcí Psáry 

a  ČeZ Distribuce a.  s. na  p.  č. 333/13 v  k.  ú. 
Dolní jirčany za jednorázovou úhradu 10.500,- 
Kč bez DPH.
II. schvaluje
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene a dohody o umístění stavby 
č. IV-12–6029408 na p. č. 1061/1 v k. ú. Psáry za 
jednorázovou úhradu 2.000,- Kč.
III. pověřuje
Starostu Mgr. Milana Váchu podpisem těchto 
smluv.
HLASOVÁNÍ / PRO: 4 / PROTI: 0 / ZDRŽELI 
SE: 0

RO Usnesení č. 90/28–2021

I. schvaluje
Uzavření dodatku č. 1 příkazní smlouvy mezi 
obcí Psáry a  Ing. Tomášem Melicharem na vý-
kon technického dozoru stavby „Připojení obce 
Psáry na Posázavský vodovod“. Předmětem do-
datku je prodloužení termínu plnění do 31. 10. 
2021 za odměnu 15.000,- Kč bez DPH.
II. pověřuje
Místostarostku Vlastu Málkovou podpisem to-
hoto dodatku.
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Co se v obci 
udělalo 8–9/2021

Ing. Renáta Jašková, správa majetku

•	 Renovace všech pomníků (mytí, impregna-
ce, obnova nápisů), nová zeď u  pomníku 
v Dolních jirčanech,

•	 oprava ventilu u vody na hřbitově v Psárech,
•	 zatrubnění části koryta Sulického potoka,
•	 sekání trávy a  úklid v  obci (Sídliště Štědřík, 

MŠ, škarpy, hřbitovy, …),
•	 pravidelná údržba traktoru a multikár,
•	 úklid sběrného dvora,
•	 oprava cest — na Vysoké, Ke Kukaláku, Kolmá, 

Vysoká a Bába,
•	 umístění a výměna zrcadel a dopravních zna-

ček v ulici Hlavní, Vysoká, Ve Stráži,
•	 demontáž nadbytečného dopravního znače-

ní,
•	 oprava závory u ZŠ Amos,
•	 stříhání keřů okolo dopravních značek,
•	 úklid a  kontrola dětských hřišť, oprava po-

škozených herních prvků,
•	 vyřezání větví pro průjezd popelářů,
•	 odstranění suchých stromů,
•	 osázení kruhového objezdu na  návsi 

v Psárech,
•	 oprava obrubníku v javorové ulici,
•	 vyčištění odvodňovacích žlabů v  ulici jese-

nic ká a Ke Kukaláku,
•	 příprava na volby,
•	 výměna zlomeného sloupu veřejného osvět-

lení na Vápence,
•	 úklid naplavenin v ulicích Hlavní, na Vysoké 

v Dolních jirčanech a Akátové,
•	 vyčištění části koryta Zahořanského potoka, 

čištění škarp, šachet a vpustí dešťové kana-
lizace,

•	 pravidelná údržba a zalévání květinových zá-
honů a pomníků na veřejných prostranstvích,

•	 příprava, asistence a  následný úklid po ak-
cích Pohádkový les a  Svatováclavské posví-
cení,

•	 příprava návsi na  promítání letního kina 
a úklid po akci,

•	 postřik plevele na chodnících,
•	 příprava kotelen na topnou sezonu,
•	 úklid odpadků z okolí cyklostezky,
•	 svoz odpadu na objednávku ze strany obča-

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

exkrementy, úklid kontejnerových stání 
na tříděný odpad, úklid autobusových zastá-
vek,

•	 pravidelný svoz pytlů s odpadky z chatových 
oblastí,

•	 instalace lavičky v ulici Hlavní,
•	 zajištění odstranění autovraků.

INFORMACE Z OBCE

HLASOVÁNÍ / PRO: 4 / PROTI: 0 / ZDRŽELI 
SE: 0

RO Usnesení č. 91/28–2021

I. jmenuje
Členem Školské rady Ing. Pavla Kaňku.
HLASOVÁNÍ / PRO: 4 / PROTI: 0 / ZDRŽELI 
SE: 0

RO Usnesení č. 92/28–2021

I. schvaluje
Uzavření dodatků ke smlouvě o  sdružených 

službách dodávky a odběru zemního plynu me-
zi obcí Psáry a Pražskou plynárenskou a. s. na ad-
resy: Spojovací č. p. 600 (č. sml. 0302020213), 
Hlavní č. p. 3 – restaurace (č. sml. 0303304651), 
Hlavní č. p. 3 – obchod (č. sml. 0303304826), 
Hlavní č. p. 12 (č. sml. 3000287792) a  Hlavní 
č. p. 12 (č. sml. 3000288101).
II. pověřuje
Starostu Mgr. Milana Váchu podpisem těchto 
dodatků.
HLASOVÁNÍ / PRO: 4 / PROTI: 0 / ZDRŽELI 
SE: 0

Kamerový 
systém 
Dolnobřežanska
Kamerový systém Dolnobřežanska má za se-
bou první půlrok fungování. Ptáme se tedy 
místostarosty obce Vestec ing. jiřího řízka, po-
věřeného zastupováním DSO Dolnobřežansko 
v  jednáních o  kamerovém sytému ve věcech 
technických.

Jak dlouho se kamerový systém připravoval?

Dohoda regionu na  potřebnosti kamerového 
systému vznikla zhruba před dvěma lety. Pak 
jsme ladili podmínky, vypsali výběrové řízení 
a loni na podzim začali instalovat 15 kamer po-
krývajících region Dolnobřežanska, od Vestce 
přes Dolní Břežany, Psáry, Libeř až po Vrané 
a další obce regionu. Kamery tak vytváří peri-
metr, který téměř kruhově uzavírá danou oblast.

Před koncem roku jsme kamery a celý systém 
testovali a naostro se rozjel na přelomu ledna 
a února.

Mnoho občanů ale nemá ke kamerám důvěru. 
K čemu se ty záběry pořizují, kdo je vidí?

Kamery nejsou v  žádném případě namířeny 
proti řádným občanům, ale proti kriminálním 
živlům, které mohou řádné občany ohrozit. 
K záznamům má přístup pouze Obecní policie 
Vestec a na vyžádaní také Policie ČR, přičemž 
kamery jsou zacíleny pouze na  průjezd vozů. 
neexistuje varianta, že by se nějaké fotografie 
či údaje dostaly jakýmkoli způsobem ven.

Kdo systém spravuje?

Obce regionu Dolnobřežansko se dohodly, že 
systém bude spravovat Obecní policie Vestec, 
protože my už jsme tu historicky kamerový sys-
tém zavedený měli a  policie s  ním má zkuše-
nosti a disponuje místními znalostmi regionu.

Co se tedy na kamerách sleduje?

Sledujeme především průjezdy zájmových vo-
zidel osob, které jsou pro obecní policii záva-
dové, jako např. osoby páchající majetkovou 
trestnou činnost. Dále vozidla osob, které mají 
uložen zákaz řízení motorových vozidel z  dů-
vodu řízení pod vlivem alkoholu či návykových 
látek.

Ona existuje nějaká databáze lumpů?

Dá se říci, že postupně vzniká a  v čase se sa-
mozřejmě mění. Policie dohledává informace 
v rámci procesu různých vyšetřování. Policie ČR 
nás například požádá o spolupráci, když hledají 
auto, už mají podezření na konkrétní SPZ nebo 
třeba i  chyceného pachatele, a  tak nás požá-
dají o průjezdy určitého vozu celým regionem. 
Kvalita čtení SPZ na kamerách je 97 % a právě 
díky vysokému rozlišení kamer a rozpoznatel-
nosti osoby se již vícekrát podařilo v součinnos-
ti s Policií ČR řidiče v soudním řízení za spáchání 
trestného činu potrestat.

Pojďme k číslům, jak vypadá statistika za po-
sledního půl roku?

Od Kriminální služby Policie ČR jsme v prvním 
pololetí 2021 obdrželi 53 žádostí o  součin-
nost, přičemž ve 43 případech byl nalezen prů-
jezd požadovaného vozidla či požadovaných 
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vozidel. Tyto údaje dále kriminální služba čas-
to použije například k  usvědčení pachatelů 
trestných činů. Celkem tak bylo pro kriminální 
službu vygenerováno z  kamerového systému 
Dolnobřežanska 151 stran informací s  časy 
a  místy průjezdů konkrétních vozidel napříč 
všemi obcemi regionu.

nejvíce žádostí od Policie ČR o záznamy z ka-
merového systému bylo z  obce Vestec (vyso-
ce frekventovaná Vídeňská), následují Dolní 
Břežany, Psáry, Vrané nad Vltavou, Zlatníky-
Hodkovice, Okrouhlo – Zahořany, Libeř, Dolní 
jirčany a další obce regionu.

Můžeme si říci nějaký konkrétní příklad?

Díky kamerovému systému Dolnobřežanska 
se podařilo zjistit vozidlo, jehož osádka v okolí 
páchala majetkovou trestnou činnost. Tohoto 
vozidla si všimla hlídka strážníků Obecní poli-
cie Vestec při večerní hlídkové činnosti v obci 
Dolní Břežany a  následně jej zastavila. Osoba 
řidiče byla pod vlivem návykových látek, měla 
uložen zákaz řízení motorových vozidel a ve vo-
zidle byly nalezeny odcizené věci z předchozí 
noci z obce jesenice.

V čem tkví největší přínos kamerového systému?

jednoznačně se používáním kamerového sys-
tému daří výrazně snížit projíždění závadových 
osob přes monitorované obce. Lze tedy říci, že 
instalací systému jsme zvýšili bezpečnost pro 
občany regionu. Přínos je pro ně v  tom smy-
slu, že žijí nebo podnikají v  regionu, který je 

střežený, a to by jim mělo dát větší pocit bezpe-
čí a komfortu bydlení nebo podnikání.

Dalším efektem, který se teprve projeví – nám 
se ve Vestci projevil po pár letech užívání kame-
rového systému, je pokles vážné kriminální čin-
nosti, jako je vloupání do rodinných domů a by-
tů, hospodářských budov, firem či do drahých 
vozů. Dnes už jde do Vestce krást jen naprostý 
diletant či začátečník, který si neuvědomí, jak 
kvalitní kamerový systém tu máme.

Vedlejším přínosem, který se už projevil, je, že 
kamerový systém působí na řidiče také preven-
tivně ve smyslu dodržování rychlosti v úsecích, 
kde byl systém nově instalován. Dokládá to fakt, 
že v případě měření rychlosti hlídkou OP Vestec 
počet přestupků na úsecích s průjezdovými mo-
nitorovacími kamerami postupně klesá.

V rámci půlročního zhodnocení – je kamer insta-
lováno dost, nebo je někde zapotřebí přidat?

Vypadá to, že je systém osazen správně, zva-
žujeme přidání jen jedné kamery. Ale ve spo-
lupráci s ČVUT ještě připravujeme systém mo-
nitoringu průjezdů vozidel regionem, doby 
zdržení se nebo pobytu v  regionu, budeme 
tak moci ještě lépe zhodnotit průjezdy vozidel 
na frekventovaných úsecích. Všechny tyto kroky 
i doplňkový monitoring opět vedou k zajištění 
vyšší bezpečnosti občanů v regionu. Systém je 
již ve fázi příprav a  instalace. O jeho spuštění 
vás budeme informovat.

Tisková zpráva obce Dolní Břežany

VÝSLEDKY VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY 
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

Voliči 
v  seznamu

Vydané 
obálky

Volební 
účast v %

Odevzdané 
obálky

Platné 
hlasy

ČR celkem 8 275 752 5 414 637 65,43 5 411 884 5 375 090

Obec Psáry 2 984 2 173 72,82 2 172 2 155

Kandidátní listina ČR celkem Obec Psáry

Číslo Název
Platné 
hlasy

v %
Platné 
hlasy

v %

1 Strana zelených 53 343 0,99 17 0,78

2 Švýcarská demokracie 16 823 0,31 5 0,23

3 VOLNÝ blok 71 587 1,33 10 0,46

4 Svoboda a př. demokracie (SPD) 513 910 9,56 139 6,45

5 Česká str.sociálně demokrat. 250 397 4,65 60 2,78

6 Volte Pr.Blok www.cibulka.net 586 0,01

7 ALIANCE NÁRODNÍCH SIL 5 167 0,09 3 0,13

8 Trikolora Svobodní Soukromníci 148 463 2,76 76 3,52

9 Aliance pro budoucnost 11 531 0,21 0 0,00

10 Hnutí Prameny 8 599 0,15 4 0,18

11 Levice 639 0,01

12 PŘÍSAHA Roberta Šlachty 251 562 4,68 77 3,57

13 SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09 1 493 905 27,79 865 40,13

14 SENIOŘI 21 3 698 0,06 2 0,09

15 Urza.cz: Nechceme vaše hlasy 6 775 0,12 2 0,09

16 Koruna Česká (monarch.strana) 8 635 0,16 2 0,09

17 PIRÁTI a STAROSTOVÉ 839 776 15,62 451 20,92

18 Komunistická str.Čech a Moravy 193 817 3,60 39 1,80

19 Moravské zemské hnutí 1 648 0,03

20 ANO 2011 1 458 140 27,12 394 18,28

21 Otevřeme ČR normálnímu životu 21 804 0,40 9 0,41

22 Moravané 14 285 0,26

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

 20 
 LET 
S VÁMI227 023 023  

uvtnet.cz

✔ Digitální a internetová TV jedině od ÚVT Internet!
✔ Digitální a internetová televize s nahráváním, TV archivem a dalšími funkcemi!
✔ Sledujte televizi přes internet a mějte ji k dispozici kdykoliv a kdekoliv

Proč si vybrat ÚVT Internet
✔  Okamžitá servisní podpora
✔  Smlouva bez závazku
✔  Neomezená data
✔  Individuální nabídky pro firmy
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Zpráva
starosty

Mgr. Milan Vácha, 
starosta

PARKOVIŠTĚ NA ŠTĚDŘÍKU
 dokončeno

V srpnu a první polovině září probíhala výstav-
ba nového parkoviště na  Štědříku, které bylo 
vybudováno na  základě požadavku obyvatel 
bytových domů. Práce postupovaly dle časové-
ho plánu. Během výstavby se ještě zrevidoval 
návrh osvětlení, který spočívá ve snížení inten-
zity a teploty světel. na světla se ještě čeká, ale 
parkoviště již slouží svému účelu. Věříme, že 
obyvatelům Štědříku výrazně usnadní situaci 
s parkováním v přilehlých ulicích.

ÚPRAVA PROSTOR MATEŘSKÉ 
ŠKOLKY

 dokončeno

Prostor původní jídelny pro cizí strávníky v bu-
dově mateřské školy na Štědříku byl využívaný 
jen málo. A  tak jsme ve spolupráci se školkou 
připravili projekt na rekonstrukci, díky níž vznik-
la třída, kterou může školka denně využívat pro 
individualizaci vzdělávání, logopedické aktivity 
atp. Kromě herny je zde k dispozici i samostat-
né hygienické zázemí. Realizace akce byla do 
značné míry ovlivněna několika neočekávatel-
nými překvapeními, zejména v podobě chybě-
jících nosných konstrukcí. nakonec se podařilo 

rekonstrukci k  začátku školního roku dokončit 
a věříme, že si děti prostory oblíbí a brzy zabydlí.

REKONSTRUKCE ULICE 
NA VÁPENCE

 v přípravě

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 
míře, s  čímž nesouhlasili majitelé nemovitos-
tí ve spodní části ulice. Připomínky byly rele-
vantní a oprávněné. Došlo tedy k přepracování 
projektu, který se nově snaží nejenom zlepšit 
vzhled, ale také integrovat bezpečnostní prvky, 
které dopravu zklidní. Po květnové kamerové 
zkoušce dochází k dopracování dešťové kana-
lizace, která ve velké části úseku chybí, nebo 
ji nelze využít. Projekt musí také zkoordinovat 

uložení přívodu vody z nově budovaného vo-
dovodního přivaděče Želivka. Předpokládáme, 
že získání stavebního povolení by mohlo být do 
konce roku a neprodleně bychom vypsali veřej-
nou zakázku na zhotovitele stavby.

REKONSTRUKCE ULICE 
V TŘEŠŇOVCE

 v přípravě

Projektová dokumentace byla v  základních ry-
sech připravena. Po projednání s  občany, kteří 
žijí v této ulici a zúčastnili se projednání záměru 
na OÚ, jsme došli k závěru, že dojde k odstraně-
ní nevzhledných garáží, které budou nahrazeny 
parkovacími místy. V  současné době se zapra-
covávají připomínky a postřehy vzešlé z jednání 
a dojde i k prodloužení rekonstruovaného úse-
ku, díky dohodě s majitelem pozemku, kam náš 
záměr zasahuje. následovat bude stavební řízení 
a doufáme, že na jaře budeme moci začít stavět.
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SANACE SVAHU V ULICI HLAVNÍ
 v realizaci

První etapa zabezpečení svahu v  ulici Hlavní 
proběhla již v roce 2014. Bohužel během roku 
2020 došlo ke zhoršení stavu a bylo nutno rych-
le zahájit zpevnění svahu, aby nedošlo k  se-
suvu komunikace. Zakázka byla vysoutěžena 
a  začátkem října i  zahájena. Opravovaný úsek 
pod jirčanskou zbrojnicí je nyní neprůjezdný. 
Předpokládáme, že by se měla do konce listo-
padu komunikace opět otevřít.

OPRAVA ULICE HLAVNÍ
 v přípravě

na rok 2021 byla naplánovaná oprava komuni-
kace v úseku od dolnojirčanské návsi ke studni 
u „Domečku“. Bohužel nebylo možné akci zahá-
jit kvůli nutnosti sanace svahu v bezprostřední 
blízkosti. Z tohoto důvodu počítáme, že realiza-
ci zahájíme na  jaře, jakmile to klimatické pod-
mínky umožní.

OPRAVA CESTY K HŘBITOVU 
V PSÁRECH

 v realizaci   dokončeno

Po postupné úpravě našich památníků dojde 
k opravě asfaltového povrchu na cestě ke psár-
skému hřbitovu. S vítězem výběrového řízení se 
budeme snažit akci provést tak, abychom vše 
stihli ještě v podzimní stavební sezóně a záro-
veň co nejméně omezovali provoz v  období 
Dušiček, kdy nejenom naši obyvatelé hřbitov 
navštěvují.

REKONSTRUKCE KUTNÁ
 v realizaci

V minulých číslech jsme informovali, že v rámci 
pokládky vodovodního přivaděče Želivka by-
chom ve spolupráci se Středočeským krajem 
rekonstruovali ulici Kutná. Cílem je jak úprava 
obrubníků a  vjezdů do přilehlých nemovitostí 
(což by byla investice obce), tak zejména spo-
jení asfaltového povrchu z ukládky našeho vo-
dovodu a  zbývající plochy silnice. je zájmem 
obce i kraje, aby byl položen asfalt v plné šíři. 
Rekonstrukce měla navazovat na uložení vodo-
vodního přivaděče, ale bohužel kvůli dotazům 
uchazečů došlo k průtahům ve veřejné zakáz-
ce, kterou vypsal Středočeský kraj. nakonec 
nabídku nikdo nepodal, takže se výběrové říze-
ní muselo opakovat. Druhé výběrové řízení již 
bylo úspěšné a zhotovitel byl vybrán a zakázka 

zahájena. Podle aktuálního harmonogramu se 
předpokládá, že k dokončení dojde do 8. 11.

DĚTSKÁ HŘIŠTĚ
 v přípravě

Postupně nám zastarává vybavení našich dět-
ských hřišť. na  základě jednání zastupitel-
stva jsem v minulém čísle informoval o  zámě-
ru obměnit a  doplnit dětská hřiště. Podněty 
již nějaké máme. V  případě hřiště v  Dolních 
jirčanech je již vypsané výběrové řízení. Ve 
spolupráci s  obyvateli Štědříku připravujeme 
návrh výměny herních prvků na  hřišti na  síd-
lišti. nejproblematičtější se zdá být hřiště 
na Vápence, o kterém jsme psali v minulém čís-
le. několik aktivních občanů se ve spolupráci se 
zastupiteli, kteří v této části obce bydlí, pokouší 

připravit návrh, nad kterým by mohla proběh-
nout definitivní diskuze o tom, jestli k realizaci 
přistoupíme, či nikoliv.
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Vodovodní 
přivaděč – 
pokračování

Vlasta Málková, 
místostarostka

V současnosti jsou Psáry a Dolní jirčany (místní 
část) zásobovány vodou ze tří zdrojů. Ze severu 
se jedná o nákup vody přiváděné z jesenice od 
1. SčV. Druhým zdrojem jsou vlastní vrty obce 
na  jejím jihozápadním okraji. Zbývající spotře-
ba je pokrývána vodou nakupovanou od firmy 
Tondach, která využívá vlastního zdroje. Vodou 
ze zdroje firmy Tondach je zásobováno napří-
klad sídliště Štědřík. Smlouva na  odběr této 
vody však skončila a my jsme museli hledat ná-
hradní řešení.

Výstavba vodovodního přivaděče s připojením 
na Posázavský vodovod, který povede do vodo-
jemu na  Vápence a  na Vysokou, byla rozděle-
na do tří etap. První etapa byla rozdělena na tři 
části. První část vybudovala firma Zepris (pod 
mostkem na Libeř), třetí část s napoje ním na po-
sázavský vodovod a z druhé strany do čerpací 
stanice na Štědříku realizovala firma Čermák a 
Hrachovec. Druhou část — Průtah — stavěla fir-
ma Imos Brno (od mostku ke křižovatce u OÚ). 
Tento úsek ke dnešnímu dni stále neudrží po-
třebný tlak, firma hledá a opravuje závady.

Druhá etapa vodovodního přivaděče povede 
od čerpací stanice na Štědříku až do vodojemu 
na Vysoké. Zahrnuje i výstavbu nového vodo-
jemu o  velikosti 2  x  150 m3. Budeme mít dva 
vodojemy o stejném akumulačním objemu ve-
dle sebe.

Obec již požádala o  dotaci na  druhou eta-
pu. Mezirezortní komise MZe schválila žádost 
o  dotaci s  maximálními uznatelnými náklady 
18,879 mil. Kč. Dotace je ve výši 70 %, tj. max. 
13,215 mil. Kč. Po schválení předložených do-
kladů bude vydána Registrace akce a rozhod-
nutí o  poskytnutí dotace. Pokud vše dobře 
dopadne, začneme s  výstavbou druhé etapy 
v příštím roce.

Třetí etapa povede ulicí na Vápence do vodo-
jemu na Vápence. Předpokládaná výstavba je 
plánovaná také v  příštím roce současně s  re-
konstrukcí této ulice.
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Tečka za 
soudním 
sporem 
s bývalou 
ředitelkou

Lucie Libovická

Definitivní konec soudního sporu o  neplat-
nost odvolání ředitelky základní školy. Sečteno 
a  podtrženo 6  306  026 Kč. Po více než deseti 
letech definitivně skončí soudní spor, na  jehož 
začátku bylo v  roce 2011 odvolání tehdejší ře-
ditelky Základní školy a mateřské školy Psáry, 
Mgr. Mileny Trůblové. Celkové náklady se 
vyšplhaly na více než 6,3 mil. Kč. na to, 
jak to vše nakonec dopadlo, jsme se 
zeptali starosty Mgr.  Milana Váchy, 
který byl u kauzy od samého počátku.

Pane starosto, soudní spor po deseti 
letech skončil. Jste spokojený s výsled-
kem?

nevím, jestli vůbec lze být spokojen po deseti 
letech soudních sporů. Ale v  tuto chvíli určitě 
převažuje úleva. Trvalo to opravdu dlouho, ale 
soud nám dal za pravdu a my nyní víme, že celá 
tato nepříjemnost nejde k tíži našeho obecního 
rozpočtu, všechny dosud vynaložené peníze 
jsme do poslední koruny dostali zpět.

je dobré také říct, že po oněch deseti letech 
již tato kauza téměř nikoho příliš nezajímá. Ale 
v roce 2011 a 2012 to v obci vřelo a jednalo se 
o nejvíce diskutované téma na obecním webu. 
V těch letech byl na stránkách historicky nejvyš-
ší podíl nepravdivých, zavádějících příspěvků, 
které byly vkládány přes zahraniční anonymi-
zační servery. Dnešní rozhovor vnímám jako 
splnění závazku z  let 2013 a  2015, kdy jsem 
veřejně slíbil, že budu naše občany informovat. 
S ohledem na konečný rozsudek je to nyní po-
myslná definitivní tečka.

O co šlo? Připomeňte čtenářům podstatu sporu.

Pokusím se stručně popsat, co bylo na  začát-
ku a co k soudnímu sporu vedlo. na jaře 2011 
proběhla v  naší ZŠ a  MŠ veřejnosprávní kont-
rola. Po vypořádání námitek byly tehdejší ře-
ditelce Mgr. Trůblové sděleny závěry této kon-
troly. následovalo zasedání rady a  vzhledem 
k  tomu, že Mgr. Trůblová reagovala na  závěry 
tak, jak reagovala, rada ji z funkce ředitelky od-
volala. Vyhlásili jsme konkurz a  na jeho zákla-
dě jmenovali ředitelku novou. V  srpnu ovšem 
přišla žaloba na  neplatnost odvolání ředitelky 
Mgr. Trůblové, které údajně neobsahovalo do-
statečnou specifikaci porušení nebo neplnění 
právních povinností. To nás velmi překvapilo. 
Žaloba nezpochybňovala závažnost pochybe-
ní, ale nedostatečné odůvodnění v odvolacím 

dekretu. Text dekretu pochopitelně připravo-
val právní zástupce obce. Byli jsme ujiš-

těni, že je vše v pořádku, a tak jsme šli 
k soudu. Okresní soud dal za pravdu 
žalobě, obec se odvolala a  odvola-
cí soud odvolání vyhověl a  nařídil, 
aby se okresní soud zabýval závaž-

ností pochybení, na  základě kterých 
byla ředitelka odvolána. S tímto naopak 

nesouhlasila žalující strana a podala dovolání 
k nejvyššímu soudu. Ten jí dal v roce 2015 za 
pravdu a  potvrdil rozsudek ve prospěch Mgr. 
Trůblové. Odvolací dekret neobsahoval dosta-
tečné odůvodnění. To bylo totiž nesprávně sou-
částí příloh, nikoli samotného textu odvolání.

A jaký měl tento rozsudek dopad na obec?

Obec musela uzavřít s  Mgr.  Trůblovou do-
hodu a  uhradila jí ušlou mzdu včetně úroků 
a soudních poplatků. V té době jsme odesílali 
3,7 mil. Kč, ale k tomu je potřeba připočítat ješ-
tě náklady za soudní poplatky a právní služby.

Jaká byla reakce zastupitelstva?

Tehdy jsme věc v  zastupitelstvu projednali 
a jednomyslně jsme souhlasili s tím, že budeme 
žalovat advokáta, který odvolací dekret připra-
voval. Během léta 2016 jsme se pokusili s ad-
vokátní kanceláří a  jejich pojišťovnou jednat, 
ale neúspěšně. A  tak začal další soudní spor, 

tentokrát s  pojišťovnou advokátní kanceláře, 
o náhradu škody.

Jak soud tuto záležitost posoudil?

Ono to nebylo tak jednoduché. Soud nás do-
cela překvapil, neboť pro samotné posouzení 
vzniku škody kvůli špatně napsanému odvolání 
chtěl nejdříve zodpovědět dvě otázky. První by-
la otázka, zdali porušení právních předpisů ře-
ditelkou školy bylo natolik závažné, že to oprav-
ňovalo vedení obce Psáry ředitelku odvolat. 
Druhá otázka se týkala toho, jestli pochybil sku-
tečně advokát, nebo zda neudělala chybu tře-
ba rada obce. První otázka otevřela samotnou 
podstatu sporu, na kterou v letech 2011–2015 
vlastně v soudní síni vůbec nedošlo.

Jaký byl tedy výsledek?

Bylo to velice komplikované a  nechci čtenáře 
zatěžovat detaily. Fakticky se prováděly veškeré 
důkazy, protokoly popisující pochybení kontro-
lované osoby, znalecké posudky, předváděli se 
svědci, vypovídala i Mgr. Milena Trůblová a do-
konce se v soudní síni i pouštěla videonahráv-
ka ze zasedání našeho zastupitelstva. Okresní 
soud došel k  závěru, že porušení byla oprav-
du natolik vážná, že vedení obce opravňovala 
k  odvolání z  funkce ředitelky. Stejně tak soud 
došel k závěru, že došlo k pochybení advoká-
ta, který odvolací dekret připravil. Protistrana 
se po tomto rozsudku odvolala ke Krajskému 
soudu, který celou věc podrobně projednal. 
Předseda senátu Krajského soudu dokonce 
upozornil na důležitý fakt, že obec Psáry vyzva-
la ředitelku po provedené kontrole v roce 2011 
k nápravě, ale ta to odmítla s tím, že se ničeho 
nedopustila. Obec Psáry tehdy věděla, že ne-
jsou dodržovány právní předpisy, a zároveň ne-
měla jinou možnost, jak docílit nápravy. Krajský 
soud nám tedy dal zcela za pravdu a  přikázal 
pojišťovně, aby obci uhradila všechny relevant-
ních náklady. Ty se nakonec vyšplhaly až do 
výše 6,3 mil. Kč. Zahrnovaly všechny předchozí 
výdaje a také poměrně vysoké úroky, které bě-
hem soudního sporu naskakovaly.

Je to tedy definitivní tečka?

Ano. Tato částka byla připsána na  účet obce 
a  rozsudek je již pravomocný a  nelze se proti 
němu dále odvolávat. Doufám, že je to pro nás 
všechny skutečná tečka. Soudní spor na svém 
začátku udělal v  obci zlou krev, diskuze byla 
mnohdy velmi nevěcná a emotivní. Dnes již mů-
žeme tuto záležitost definitivně uzavřít a spíš se 
zamýšlet, na co vysouzené peníze použijeme .

Jaké má obec s penězi plány?

To se budeme muset ještě poradit. jedná se 
o mimořádný příjem, takže to bude bezpochy-
by nějaká investice, nelze ty peníze „projídat“. 
Máme velký vnitřní dluh na vodohospodářské 
infrastruktuře, chytáme stavbu hasičské zbroj-
nice, sportovci mají podané žádosti o  dotace 
na  svých sportovištích. Těch příležitostí bude-
me mít jistě dost.

Pro ty, které to zajímá blíže, je to podrobněji 
popsáno v článku Psárského zpravodaje – únor 
2016, který je ke stažení na internetových strán-
kách obce.

Bc. Anna Crhová
fyzioterapeutka

PSÁRY - DOLNÍ JIRČANY - JESENICE

723 949 276

pohybsradosti.cz

MASÁŽE   CVIČENÍ
FYZIOTERAPIE - JÓGA - PILATES
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28. LISTOPAD – ZVEME VÁS NA 
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

V  loňském roce se Vítání občánků vzhledem 
k  epidemiologické situaci nemohlo uskuteč-
nit v  uzavřených prostorech obecního úřadu. 
Uspořádali jsme ho proto na  otevřeném pro-
storu Dolnojirčanské návsi, což se setkalo s vel-
kým ohlasem rodičů vítaných dětí. Rozhodli 
jsme se letošní podzimní vítání uskutečnit ve 
stejném duchu a využít toho, že náves bude mít 
díky vánoční výzdobě neopakovatelnou slav-
nostní atmosféru.

Vítání dětí bude probíhat postupně v  malých 
skupinkách a  za dodržení platných opatření. 
Vzhledem k  situaci prosíme rodiče miminek, 
kteří ještě neabsolvovali vítání a  mají o  tu-
to slavnostní událost zájem, aby kontakto-
vali přímo místostarostku Vlastu Málkovou: 
 malkova@psary.cz, tel. 602 714 101.

SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ 
KOMISE

Vlasta Málková, místostarostka
a předsedkyně sociální a kulturní komise

Po nucené pauze se 3. 12. 2021 
opět uskuteční pochod Mikulášů, andělů a čertů

sraz v 19 hod. Na Vysoké

Půjdeme přes dolnojirčanskou náves 
až na hřiště SK Čechoslovan

ZLOBIVÉ DĚTI VEZMĚTE S SEBOU!

Petr Čermák
Vladimír Havlíček
Naděžda Hořínková
Josef Klement
Petr Křtěn
Slavomír Kubaloš
Jiří Menda

Jaroslava Mendová
Milan Monček
Petr Rychtařík
Věra Talpová
Renate Vilímová
Antonín Vinecký
Jan Zíval

Blahopřejeme
všem našim seniorům, kteří v listopadu 
a prosinci oslaví svá významná životní jubilea!

Vzhledem k probíhající nepříznivé epidemiologické situaci 
nebudeme navštěvovat seniory a blahopřát jim osobně.

ZKRÁŠLETE SI SVŮJ VÁNOČNÍ 
STŮL!

než začnou vánoční svátky, můžete si vlastno-
ručně vyrobit adventní věnec či jiné vánoční 
dekorace. Zájemci se sejdou v  sobotu 27. lis-
topadu od 13.30 do 17 hod. na dolnojirčanské 
návsi ve Třináctce. 

Vzhledem k  omezenému počtu míst je nutná 
rezervace do 14. 11. na e-mailu:  vodickovab@
seznam.cz, kde si můžete zároveň objednat 
korpusy na věnce, podkalíšky na svíčky a svíč-
ky ve vaší oblíbené barvě. na místě budou ja-
ko obvykle k dispozici větve, vázací drát a příz-
doby laděné do barvy stříbrné, zlaté, červené, 
modré a také přízdoby přírodní.

Pokud by si chtěl někdo usnadnit práci, může 
si objednat (POZOR, do 7. listopadu!) věnce již 
předpřipravené (cena cca 120,- Kč).

Vstup je zdarma, občerstvení je vítáno. Platit 
na místě budete pouze skutečně odebraný ma-
teriál.

SOCIÁLNÍ PRACOVNICE

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

je potřeba se dopředu objednat na e-mailu: 
socialnipracovnice@psary.cz
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Posilování 
paměti

Marcela Miklová

V  současné době se setkáváme s  častou péčí 
o fyzickou stránku těla. Chodíme cvičit, navště-
vujeme fitness a  společnost považuje trendy 
a „cool” práci na svalech a trénink fyzické výdr-
že, síly a vůle. jak se však věnujeme své psychic-
ké odolnosti, posílení mentálních schopností 
nebo zvýšení efektivity při řešení problémů?

existuje celá řada dostupných prostředků, kte-
ré slouží k podpoře procvičení a posílení moz-
ku a mentální kapacity jedince. jedna z velké 
skupiny činností spočívá v  online hrách, které 
by měly optimálně procvičovat mozkové funk-
ce. Různými způsoby a formami aktivit lze cvičit 
a posilovat paměť, rychlost reakce na jakýkoliv 
podnět, poznávací schopnosti, prostorové ře-
šení, logické úlohy a další.

Trénování mozku můžeme začít jednoduchými 
hrami na  paměť. například si zapamatujeme 
telefonní čísla rodinných příslušníků, texty pís-
ně, kterou neznáme, nebo se naučíme zpaměti 
informace, které běžně vyhledáváme. Tím však 
vaše možnosti nekončí a můžeme se pustit do 

dalších činností nebo 
jejich kombinace.

V  době předcovidové 
se naši senioři setkávali 
na  kurzech posilování 
paměti. Kurzy skončily, 
protože nebylo možné 
se setkávat. My, kteří 
jsme se jich zúčastnili, 
jsme s nostalgií vzpomínali, jak zábavná setkání 
to byla. řešili jsme úlohy, jako jsou skrývačky, 
přesmyčky, vynechaná slova v citátech a mno-
ho dalších společných aktivit. Užili jsme si mno-
ho zábavy a humoru. Těšíme se na pokračování 
letos na podzim.

Setkání bude probíhat každou druhou stře-
du od 14 hodin. Hlásit se můžete na e-mailu 
 trinactka@psary.cz.

každý týden
úterý Jóga – pilates 10.00 škola
úterý Korálkování 15.00 Třináctka
středa Zdravotní cvičení 9.30 Laguna
čtvrtek Jóga se Šárkou 18.15 ZŠ
listopad

3. 11. Univerzita třetího věku 14.00 Třináctka
8. 11. Procházka s trek. holemi 10.00 před OÚ

10. 11. Trénování paměti 14.00 Třináctka
10. 11. Diskusní středa 14.00 OÚ
18. 11. Univerzita třetího věku 14.00 Třináctka
24. 11. Trénování paměti 14.00 Třináctka
25. 11. Angličtina u čaje 9.00 Třináctka
27. 11. Výroba adventních věnců 13.30 Třináctka

30. 11.
Výlet Karlovy Vary, Vánoční 
dům

prosinec
1. 12. Univerzita třetího věku 14.00 Třináctka
4. 12. Staročeský advent 13.00 náves DJ
6. 12. Procházka s trek. holemi 10.00 před OÚ
8. 12. Trénování paměti 14.00 Třináctka
9. 12. Angličtina u čaje 9.00 Třináctka
9. 12. Vánoční setkání seniorů 14.00 Třináctka

15. 12.
Univerzita třetího věku, 
vánoční posezení 14.00 Třináctka

22. 12. Trénování paměti 14.00 Třináctka
31. 12. Silvestrovský pochod 9.30 před OÚ

KALENDÁŘ AKCÍ
PRO SenIORY

Konání všech kurzů, akcí 
a setkání se bude řídit dle 
aktuálních hygienických 
a epidemiologických opatření.
Bližší informace o všech akcích 
pro seniory vám podá Vlasta 
Málková: tel. 602 714 101, 
e-mail: malkova@psary.cz

PODZIMNÍ SEMESTR U3V KONČÍ

Ve středu 15. prosince ve 14 hod. se naposledy 
v tomto roce sejdou „studenti“ Univerzity třetí-
ho věku ve Třináctce a šestá přednáška z pod-
zimního cyklu tak uzavře další semestr. na toto 
setkání naváže vánoční setkání se všemi účast-
níky, na které kromě příjemného posezení čeká 
také výběr nového tématu pro jarní semestr.

VÁNOČNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ

Zveme vás na  každoroční předvánoční setká-
ní seniorů ve čtvrtek 9. prosince od 14 hodin 
na  dolnojirčanské návsi ve Třináctce. Čeká 
na  vás nejen příjemné posezení u  kávy, dob-
rot a koled, ale i spousta zajímavého povídání. 
Odnesete si kalendář na  rok 2022 sestavený 
z fotografií z naší soutěže.

Cukroví vítáno, ať můžete ochutnávat a vymě-
ňovat si recepty.

Těšíme se na Vás!

MRAŽENÉ VITAMÍNY 
PRO SENIORY

naši senioři mohou nakou-
pit zdravé mražené potravi-
ny za výhodné ceny bez nut-
nosti cestovat 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

Třináctka
SENIORŮ
KLUB
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Staročeský 
advent
Zveme vás na Staročeský advent, který se ko-
ná 4. prosince na  dolnojirčanské návsi. Čeká 
vás bohatý program, v  rámci kterého se mů-
žete těšit na vystoupení dětí ze školy a školky. 
Sváteční atmosféru dotvoří svým pásmem tra-
dičních českých koled, historických vánočních 
písní a skladeb hudebník jan Venas ml., který 

vystupuje nejen v Čechách, ale i po celé evropě 
společně se skupinou Blackmore´s night.

Děti si užijí jízdárnu s koníkem, poníkem a os-
líkem a  uvidí živý Betlém. Chybět nebude ani 
čert s Mikulášem a samozřejmě mikulášská na-
dílka a spousta dalších překvapení.

náměstí bude plné voňavých dobrot včetně 
nepostradatelného svařáku a trdelníku. již tra-
dičně během odpoledního programu předsta-
víme i nový obecní kalendář, který si zde bude-
te moci i  zakoupit. V  17–17.30 hod. společně 
rozsvítíme vánoční strom, který je každoročním 
symbolem blížících se Vánoc.

Součástí letošního adventního období bude 
i  obecní betlém, který v loňském roce vymys-
lela, postavila a umístila na dolnojirčanské náv-
si parta dobrovolníků. V letošním roce betlém 
rozšíříme. Můžete se těšit na spoustu překva-
pení. Díky tomuto netradičnímu počinu se tak 
dolnojirčanská náves stává cílem vánočních vy-
cházek pro děti i dospělé. Vánoční strom opět 
ozdobí děti.

Těšíme se na  vás i  na pohodovou sváteční 
 atmosféru pod širým nebem.

VÁNOČNÍ STROMY V NAŠÍ OBCI

První adventní víkend začíná v letošním roce 
již na konec listopadu, a tak v sobotu 28. listo-
padu rozsvítíme na dolnojirčanské návsi sym-
bolický menší vánoční strom. Ozdoby nám 
vyrobí děti z mateřské školy a také stromeček 
ozdobí. na výzdobě se budou podílet i se-
niorky.

V letošním roce opět rozsvítíme i velký vánoč-
ní strom na Štědříku.

Předvánoční 
výlet

Ing. Jitka Svobodová

V  letošním roce bychom rádi uskutečnili tra-
diční předvánoční výlet, který jsme minulý rok 
museli vynechat. Vyrazíme na  západ Čech do 
slavného lázeňského města Karlovy Vary.

Celý výlet bude velmi pohodový, chceme si užít 
předvánoční atmosféru, opět se potkat se vše-
mi cestovateli a po dlouhé době si popovídat.

V dopoledních hodinách se nejprve přesuneme 
do zámečku Doubí, který byl přestavěn na uni-
kátní Vánoční dům s celoroční výstavou vánoč-
ních ozdob a  vánočních dekorací. je prvním 
a  jediným Vánočním domem v České republi-
ce, který přináší návštěvníkům vánoční výzdobu 
v nebývalém rozsahu. Výstava Vánočního domu 
je prodejní, lze si tak vybrané kousky snadno 
zabalit s sebou domů.

K vychutnání atmosféry nám poslouží Andělská 
kavárna, jak jinak než s vánoční výzdobou. V na-
bídce této vánočně naladěné kavárny nechybí 
vánoční cukroví ani vánočka.

Poté společně poobědváme v  některé z  míst-
ních restaurací a odpočineme si, abychom byli 
připraveni na nové dobrodružství.

Odpoledne bude dost času, abyste si moh-
li prohlédnout lázeňské město založené ve 
14.  století Karlem IV. nejlépe při procházce 
podél řeky Teplé. Těšit se můžete na Mlýnskou, 
Sadovou i  Vřídelní kolonádu, hotel Pupp 
a Thermal, ochutnávku minerální vody a lázeň-
ských oplatek, někteří mohou navštívit vyhlídku 
jelení skok nebo rozhlednu Diana.

Zájezd se uskuteční dne 30. listopadu, odjezd 
bude v 8 hodin z tradičních míst — z autobuso-
vé zastávky v Psárech, od obecního úřadu a ze 
zastávky v Dolních jirčanech.

Cena 400  Kč pro trvale hlášené občany, pro 
ostatní 500 Kč.

Zájemci se mohou do 12.  11. hlásit a  záro-
veň uhradit cenu zájezdu v  pokladně OÚ 
vždy v  pondělí nebo ve středu. Více informa-
cí získáte u  místostarostky Vlasty Málkové, tel. 
602  714  101. Budeme sledovat aktuální covi-
dovou situaci, při jakékoliv změně budete včas 
informováni.
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Pohádkový les 
slaví 10 let

Vlasta Málková, 
místostarostka

V  letošním roce jsme se sešli již po desáté 
na obecním Pohádkovém lese. na děti čekalo 
20 stanovišť s  pohádkovými bytostmi. Zvolili 
jsme pohádky, které se dětem v minulosti líbily 
nejvíce. Vybudovali jsme novou pohádkovou 
bránu, stanoviště byla postavena, pohádkové 
bytosti jak opravdové, všichni připraveni a akce 
mohla začít. Start a cíl byly v pohádkové říši, kde 
na děti čekala princezna Arabela, Xenie, bezhla-
vý rytíř, kouzelník Vigo, čarodějnice, Rumburak 
a nechyběl ani král s královnou. Počasí nám přá-
lo a panovala úžasná atmosféra. Pro radost nám 
hrála skupina Smeč. Pohádkový den zakončila 
laserová show na téma Pirátů z Karibiku. Viděli 
jsme připlouvající koráb, mořský svět, maják 

a na závěr vyzvednutý poklad.

10 let dáváme dohromady prima partu lidí, 
kteří jsou ochotni připravit tak úžasnou akci 
pro naše děti, jako je Pohádkový les. Málokdo 
si uvědomí, co za takovým dnem stojí. 10 let si 
zaslouží víc posvítit na ty, bez kterých by se náš 
krásný den neuskutečnil.

1) REALIZAČNÍ TÝM

První skupinkou je tým, který má realiza-
ci Pohádkového lesa na  starosti: Martina 
jedličková, která připravuje pro děti trasy 
a úkoly, Lenka Málková, která vymýšlí a vytváří 
kulisy a šije úžasné kostýmy, a Vlasta Málková, 
která zajišťuje chod akce. V průběhu roku dě-
láme několik pracovních porad, při kterých při-
pravujeme vše, co by se mohlo dětem líbit.

Pohádkový les je srdcová záležitost všech, kteří 
se ho účastní. Cílem je vždy překvapit a připra-
vit nějakou hru nebo karty, pexeso, puzzle či 
omalovánky. Zde přichází na řadu zase Lenka, 
která vše namaluje a graficky připraví. Vytištěné 
karty nebo hry dobrovolníci ručně naskládají 
do krabiček a ty vloží do obecních tašek, se kte-
rými odcházejí děti z akce domů.

2) OBECNÍ PRACOVNÍ ČETA

Věnuje se přípravám a úklidu od časných ran-
ních hodin až do pozdního večera, připravuje 
a  udržuje ohniště na  opékání špekáčků pro 
děti. Věříte, že jsou mezi námi tací, kteří netuší, 
jak se špekáčky opékají? To je i odpověď na to, 
proč děti dostávají špekáček a  ne párek v  ro-
hlíku.

3) MYSLIVCI

Vzhledem k  přemnožení divokých prasat je 
nutné vždy před akcí zkontrolovat les. Myslivci 
také hlídají na posedech, aby nám prasata co 
nejméně zryla připravené prostory. Hlídají, aby 
děti byly v bezpečí a prasata je neohrožovala.

4) MĚSTSKÁ POLICIE

nemá to v den Pohádkového lesa jednoduché. 
ne všichni lidé přemýšlí o tom, kam svá auta za-
parkovat, a z toho vzniká mnoho kolizních situa-
cí, při kterých je policie nutně zapotřebí. Dohlíží 
také na bezpečnost průběhu akce.

5) DOLNOJIRČANŠTÍ HASIČI

Hasiči jsou na akci přítomni od časného rána. 

Pomáhají s přípravou, rozvážejí kulisy po lese, 
pomohou tam, kde je třeba. V průběhu odpole-
dne jsou zároveň i našimi zdravotníky. Ošetřují 
poranění od odřeného kolene po vyvrknutý 
kotník. Třeba letos se nám zranil na  stanovišti 
Bobek. nepříjemným zraněním byl vyvrknutý 
kotník a bylo nutné Bobka převézt z  lesa zpět 
na  pohádkovou louku, kde se o  něj postaral 
pan král až do doby odvozu k dalšímu ošetření.

6) OBČERSTVENÍ 

Od prvního ročníku Pohádkového lesa nám při-
pravovala výborný servis v  rámci občerstvení 
Restaurace na Kopečku. Zajišťovala veškeré jíd-
lo, pití a také sponzorovala buřty a limonády pro 
všechny registrované účastníky Pohádkového 
lesa. Po osmi letech předala tuto činnost josefu 
Kosteleckému, který pokračuje a  se svým tý-
mem zajišťuje pohoštění včetně sponzoringu. 

7) HUDBA

S živou hudbou začínala skupina Fishmeni, kte-
rá nám hrála pro radost řadu let. nyní už několi-
kátý rok pokračuje v tradici skupina Smeč.

STALO SE
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8) ÚČASTNÍCI

Děti, rodiče, prarodiče, prostě všichni, kteří se 
na  tuto akci těší, jsou klíčovou ingrediencí ak-
ce. I přes prvopočáteční potíže s  registracemi 
si dnes lidé zvykli a vědí, že nemusí stát velké 
fronty, a že si tak akci lépe užijí. Aby vše proběh-
lo tak, jak má, a veškeré pohádkové bytosti celé 
odpoledne zvládly, můžeme registrovat pouze 
500 dětí. Máme radost, že vidíme během celé 
akce úsměvy dětí i jejich doprovodu.

9) POHÁDKOVÉ BYTOSTI

Máme mezi sebou dobrovolníky, kteří s  námi 
vydrželi připravovat Pohádkový les po celých 

10 let. je skvělé, že přibývají pohádkové bytos-
ti z řad dětí, které si Pohádkový les užívaly jako 
malé. některá stanoviště si připravují pohádko-
vé bytosti samy i s kulisami a převleky.

10)  DOBRÉ DUŠE 
POHÁDKOVÉHO LESA

jsou to podporovatelé, kteří pomáhají se 
spoustou dalších malých i velkých věcí, nelze je 
všechny vyjmenovat. Patří k nim také fotografo-
vé a kameraman, všichni ti, co pomáhali v mi-
nulých letech. V neposlední řadě také sponzoři, 
kterých se vystřídalo v průběhu deseti let něko-
lik desítek.

Obec Psáry
Abrita s. r. o. – sladkosti do tašek
Josef Kostelecký – buřtíky a limoná-
dy pro děti

Jiří Římovský – finanční příspěvek
Jaroslav Sokol – finanční příspěvek
Radek Luka – trdelníky
SEVT, a. s. – omalovánky

D
E
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První kulatiny 
Pohádkového 
lesa

Mgr. Martina Jedličková

Pohádkový les letos v září oslavil deset let a my 
vám přinášíme tři úhly pohledu na tuto akci, je-
jíž formát už dávno přesáhl hranice jedné obce.

MARTINA JEDLIČKOVÁ – 
ORGANIZÁTOR. BEZ NADŠENCŮ 
BY NEBYLO NIC

nepřestanu nikdy být vděčná Vlastě Málkové, že 
před deseti lety uvěřila mému bláznivému ná-
padu uspořádat zde Pohádkový les v  takovém 
stylu, rozsahu a  způsobem, který zatím nikde 
neměl obdoby. nepřestanu být vděčná za to, že 
nad námi držela od prvního momentu ochran-
nou ruku a  stala se hybným motorem všech 
Pohádkových lesů. Dokázala zařídit a  obsta-
rat téměř vše a přesvědčit kdekoho. Povznesla 
úroveň Pohádkového lesa na akci velkolepého 
formátu. nepřestanu žasnout, co vše dokáže 
navrhnout, ušít, namalovat, vytvořit a  zrealizo-
vat Lenka Málková, můj parťák od prvních dnů, 
který ani chvíli nezaváhal, že se mnou a posléze 
s námi do této megalomanské akce půjde.

A v neposlední řadě se skláním před stovkami 
dobrovolníků, kteří rok co rok s námi drží partu 
a i přes námahu celodenní akce a několikamě-
síčních příprav (už i  vlastních stanovišť na  své 
vlastní náklady) jdou do toho s námi zas a zas. 
Protože ani sebelepší nápad, sebehezčí kulisa 
a sebelíp naplánovaná akce by bez nich neby-
ly zhola nic. Oni tomu všemu dávají tělo i duši. 
Myslím, že mluvím i za Vlastu a Lenku – jsme rá-
dy, že Vás všechny máme .

SOPHIE – MÝCH DESET LET 
S POHÁDKOVÝM LESEM

Odjakživa jsem měla září spojené nejen se 
začátkem školního roku, ale i  s Pohádkovým 
lesem. Chodila jsem tam totiž jako malá už 
od jeho prvního ročníku, rostla s ním od žluté 

do modré trasy. Každý rok jsem se již od jara 
těšila a  ptala sama sebe: „Jaké pohádky tam 
letos uvidím a  co za úkoly budu plnit?” nikdy 
mě nezklamal a pokaždé to byl skvělý zážitek. 
Samozřejmě z  pohledu malého dítěte mi ten 
les připadal obrovský, ale zároveň kouzelný. 
Les, ve kterém pohádky ožívají. Stále tak před 
sebou vidím stanoviště Mumie, kde jsem byla 
nucena překonat strach a strčit ruku do terária 
plného brouků a červů, v duchu stavím pyrami-
du z klád pro čerty na stanovišti S čerty nejsou 
žerty anebo v březovém hájku budím Šípkovou 
Růženku.

Loni jsem poprvé měla možnost si vyzkoušet, 
jaké je to být účinkujícím na  stanovišti a  po-
hlédnout do zákulisí, kde vzniká to „kouzlo“. 
I když jsem podvědomě tušila, že nevzniká jen 
tak, stejně mě překvapilo, že jsou za tím vším 
měsíce a  měsíce práce. Ať už jde o  kostýmy, 
úkoly na stanovištích nebo stánek s trdelníkem 
a odměny, všechno se musí předem, do detai-
lu, dobře a bezchybně připravit, aby si ten je-
den pohádkový den návštěvníci pořádně užili. 
I když jsem zjistila, že je někdy fyzicky náročné 
a stresující být šest hodin v kuse pohádkovou 
postavou, která má na  konci stovky štípanců 
od komárů, hodně jsem si roli spadlé hvězdič-
ky u  Rákosníčka užila. je fascinující, když děti 
přiběhnou se zářícíma očima, že vaši pohádku 
znají, a potom k vám po splnění úkolu přijdou 
s hrdým výrazem pro razítko. nebo když se po-
daří vyloudit aspoň pár slov a roztomilý plachý 
úsměv u  stydlivého dítěte. je to prostě výhra 
a skvělý pocit.

Ani letos jsem tedy neváhala a  ráda se zase 

zúčastnila. Rozhodně to opět stálo za to – sta-
la se ze mne Sněhurka. Ve srovnání s minulým 
ročníkem mi vše přišlo takové pohodové a v kli-
du. Možná to bylo tím, že minulý rok trochu po-
prchávalo, a tak se všechno zrychlovalo a bylo 
cítit takové malé napětí. nebo mě letos možná 
uklidňovala přítomnost mých sedmi malých pa-
pírových pomocníků trpaslíků .

I když letos bylo oproti loňskému roku návštěv-
níků ještě více, panovalo po celou dobu hezké 
počasí a příjemná atmosféra bez stresu.

Shrnu to – bylo to a  je úžasné. Doufám, že 
si to všichni užili jako já a  že skvělá tradice 
Pohádkového lesa bude pokračovat i  nadále. 
Děkuju moc všem organizátorům, že do toho 
vkládají tolik nápadů, sil a energie, a to už ce-
lých deset let. Moc se těším na příští rok.

EVELYN – ÚČASTNICE (7 LET, 
MODRÁ TRASA)

Je to tvůj první Pohádkový les?

není, chodím sem pravidelně, ale teď jsem byla 
poprvé na modré trase.

Jak se ti líbil letošní Pohádkový les?

Bylo to super. nejvíc se mi líbili Piráti z Karibiku, 
Pán prstenů a Sherlock Holmes.

Co se ti na nich líbilo nejvíc?

Že tam byly těžší úkoly než na žluté trase. A moc 
krásné kostýmy.

Jaký úkol se ti nejvíc líbil?

nejvíc se mi líbil asi u  Sherlocka Holmese, kde 
jsme dostali papírek s popisem člověka, který byl 
vinen, a museli jsme ho najít. Bylo tam hodně ob-
rázků a tam například stálo, že má jenom přední 
zuby a vousy a tak. Taky bylo vtipné, že i táta do-
stal úkoly, aby se nenudil. Oba dva jsme to zvládli.

Jaké pohádky by sis přála třeba vidět příště?

nějaké Marvelovky by byly super. Taky Tři brat-
ři. Ale klidně tam nechte Piráty z Karibiku, Pána 
Prstenů nebo Sherlocka Holmese, jen s novými 
úkoly. Byly totiž skvělé.

Chceš přijít i příští rok?

Co je to za otázku? Samozřejmě, že jo!
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Svatováclavské 
posvícení

Vlasta Málková, 
místostarostka

Letošní září bylo více nakloněno pořádání ak-
cí než to loňské, a  tak jsme se mohli opět se-
jít na  dolnojirčanské návsi a  společně si užít 
Svatováclavské posvícení.

Přípravy startovaly od časného rána a vyvrcho-
lily slavnostním zahájením. Počasí nám přálo, 
lidé se bavili, jedli a radovali se ze společného 
setkání. na náves tradičně přijel se svojí druži-
nou i kníže Václav, který poctil naši obec svojí 
návštěvou a pozdravil se se svým lidem. Role 
knížete se ujal Michal Tydlitát. Šermířský turnaj 
uspořádala skupina Algor, která nás se svými 
kolegy provázela po celé odpoledne.

na pódiu vystoupily děti ze školy, které připra-
vily několik krásných představení. Paní učitelky 
vedly dílničky a vyráběly s dětmi dárky. U ková-
ře si děti mohly ukovat krásná srdíčka, stánky 
byly v obležení, nakupovaly se sladké dobroty 
a úspěch slavily i pravé lokše. Odpoledne jsme 
si všichni užili a za zdokumentování těchto oka-
mžiků patří poděkování fotografovi Ladislavu 
Helclovi. Díky i všem, kdo se na přípravě a rea-
lizaci akce podíleli.

Hopsa hejsa 
do Brandejsa

Jiřina Hiršlová

Když se konečně rozbouřené covidové časy 
zklidnily, nastal čas vrátit se zpět k oblíbeným 
činnostem. 19. srpna jsme proto vyrazili na vý-
let do Brandýsa nad Labem.

navštívili jsme renesanční zámek, který si ob-
líbil nejen císař Rudolf II., ale i  další význam-
ní habsburští panovníci. Zámek byl nabídnut 
jako letní sídlo T.  G.  Masarykovi, který si však 
zvolil zámek v  Lánech, protože nebyl svázán 
s habsburskou dynastií.

Poté jsme si prohlédli místní synagogu s  při-
lehlým hřbitovem a po dobrém obědě ve sty-
lové hospůdce v Přerově nad Labem nás čekal 
skanzen Polabského muzea. Procházeli jsme 
se množstvím historických domů a  chalup, ve 
kterých byly expozice přibližující prostředí 

a podmínky lidí žijících v 18. a 19. století.

Shodli jsme se na  tom, že naši předci muse-
li v  životě překonávat mnohem víc překážek 
a potíží než my v 21. století.

A pak už honem zpět domů a samozřejmě vy-
hlížíme další výlet po Česku.

Díky za krásné zážitky.
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Toulání  
kočičky Máši

Za třídu Kočiček 
Mgr. Hana Schildhabel

„Už se těším, ke komu z vás se zase zatoulám …“ 
Vždy v pátek je naše plyšová kočička Máša při-
pravena odejít s někým domů. Toulat se k jed-
notlivým dětem může i opakovaně, v průběhu 
roku. Vše se odvíjí od touhy dětí a jejich pláno-
vaných rodinných akcí.

Projekt jsme měli v plánu odstartovat až v říjnu 
po adaptačním měsíci září. Ale kočička Máša 
a některé děti už se nemohly dočkat a poprosi-
ly si o  kočičku dříve. Takže pomyslné tlačítko 
projektu „start“ bylo zmáčknuto již na konci zá-
ří. Kočička Máša už se tedy několikrát zatoulala 
a plná zážitků a dojmů se opět vrátila.

Tento projekt prostřednictvím kočičky Máši po-
máhá přiblížit školku dětem do jejich domovů. 
Děti se na takový zvláštní víkend, kdy si berou 
Mášu domů, velice těší. Zároveň se nemohou 
dočkat, až nám o tom všem ve školce povypráví 
a ukáží pořízené fotky, které pečlivě zakládáme 
do deníku kočičky Máši. Do deníku zakládáme 
i některé naše procházky, výlety a zážitky v rám-
ci třídy.

Můžeme říct, že děti jsou z  projektu nadšené 
a nejraději by měly kočičku Mášu doma hned 
teď a všechny najednou.

VZDĚLÁVÁNÍ

Po prázdninách 
ve školce

Monika Fojtíková

„Tak jsme se tu sešli, tak jsme opět tu …“ nese 
se školkou melodie vítací písničky z každé třídy. 
Prázdniny utekly jako voda a ve školce začal no-
vý školní rok.

V  září probíhalo adaptační období. nové děti 
si musely zvykat na  vše, ale i  ti „staří“ přivítali 
nové kamarády a kamarádky a zjišťovali, co je 
kde nového. Prvním překvapením byly krásné 
kuchyňky v pastelových barvách ušité na míru 
té které třídě a předškoláci budou moct navíc 
bádat v  koutku „Pokusy objevy“. na  školkové 
zahradě je čekalo další velké překvapení v po-
době dokončené prolézačky a  dvou nových 
didaktických prvků – dendrofonu a  kameniště 
s rovnoramennou vahou. nadšení dětí bylo ve-
liké a vše se muselo hned vyzkoušet.

A  překvapení pokračovalo i  na školkové za-
hrádce, kde má každá třída svůj záhonek a kde 
děti na jaře pilně sázely zeleninu, bylinky i kvě-
tiny. Děti se nestačily divit, jak moc přes prázd-
niny všechno vyrostlo. A letos se dařilo hlavně 
rajčátkům, jahodám, česneku, mátě a  dalším 
bylinkám. Počasí nám v září přálo, a tak jsme si 
naši zahradu opravdu užili.

Den 
s Klubíčkem

Zdeňka Holadová

Dětskou skupinu Klubíčko v  letošním školním 
roce navštěvuje 15 dětí. Většině z  nich jsou 
dva roky. je úžasné pozorovat, jak rychle se učí 
a zapojují do každodenních aktivit. jak náš den 
vypadá? Děti si po příchodu hrají, mezi nejob-
líbenější hračky patří kostky, kuchyňka, autíčka 
a  nejrůznější puzzle. je-li jim v  rámci volných 
aktivit nabídnuto modelování, nikdy neodmít-
nou. Po přivítání a svačince se věnujeme dalším 
činnostem – tvoření, cvičení a zpívání. Při tvoře-
ní nejčastěji používáme barvy, které nanášíme 
prstíkem nebo štětcem. Ke cvičení využíváme 
nejrůznější pomůcky, u  dětí ale vítězí padák 
s  barevnými balonky. Zpíváme za doprovodu 
rozmanitých hudebních nástrojů nebo třeba 
tleskání. Po těchto aktivitách následuje pobyt 

venku. návštěvu hřiště střídáme s  vycházka-
mi po okolí a  cvičením na  čerstvém vzduchu. 
Před polednem se vracíme na oběd, po kterém 
většina dětí spokojeně spinká, a po odpolední 
svačince si opět hrajeme. Podzim jsme si zpes-
třili barevnými dny a  hraním divadélka. Už se 
těšíme na dlabání dýní a halloweenský rej.

Pestrý podzim přejeme z Klubíčka vám všem.

Ranní kruh: každodenní ranní pozdravení 
v kruhu. Chybí už jen buřtíky!

Pobyt venku: Rádi chodíme na vycházky! A ješ-
tě raději na nich odpočíváme!

Červený den: Také máte rádi barvy? Uhodnete, 
jaká teď vede u nás?

Spinkání: Pššt! Po dobrém obídku zasloužený 
odpočinek!

Modelína: modelování je zábava, která nikdy 
nezklame! Hněteme, válíme, krájíme, koulíme 
a nic nás nezastaví!
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Školní 
svatováclavské 
překvapení

Lucie Holbíková

na  Svatováclavských slavnostech se prezen-
tovala naše ZŠ Amos s  bohatým kulturním 
programem. Vystoupení si tentokrát připravi-
li žáci 3. a  6. ročníků pod záštitou paní učite-
lek P. Ryboňové, P. Dvořákové, j. Michálkové 
a L. Holbíkové. Žáci třetích tříd zahájili tradiční 
básní a tancem chobotničky a vystoupení ukon-
čili společnými silami písní Abeceda.

Žáci šestých tříd měli netradiční a  vtipný pro-
gram. Velmi zábavná byla scénka na  úřadu 

práce, kterou si připravili sami chlapci. Děvčata 
se postarala o  edukativní a  tematický kvíz 
o Václavovi a jeho životě. Velmi zajímavý byl roz-
hovor s místním majitelem slepičí farmy (naším 
žákem Matyášem Jůzou), který nám představil 
život slepic a seznámil nás s jejich chovem.

Děkuji dětem za krásná vystoupení a  rodičům 
děkuji za spolupráci a podporu.

NEFORMÁLKO
Ing. Daniela Fremuntová, 

koordinátor neformálního vzdělávání

S radostí vám přinášíme rozhovor s knihovnicí 
Veronikou Peterovou, která je v  nové obecní 
knihovně v  ZŠ Amos k  dispozici našim čtená-
řům už bezmála 2 roky. 

Veroniko, co se ti líbí na práci knihovnice?

Být celý den obklopena knihami a  povídat si 
o nich se čtenáři je pro milovnici knih a vášni-
vou čtenářku jako já vlastně práce snů, tím je 
řečeno asi vše .

Jaká je tvoje představa o ideální knihovně?

Knihovna by neměla sloužit jen jako „půjčov-
na“ knih, ale především jako místo, kde si může 
člověk odpočinout, setkat se s přáteli, zahrát si 
deskovou hru, napsat domácí úkol nebo studo-
vat. Zároveň si ideální knihovnu představuju ja-
ko prostor k pořádání akcí různého druhu, ať už 
kulturních nebo společenských, tematicky za-
měřených přednášek a workshopů pro všechny 
věkové kategorie.

Co z toho naše obecní knihovna splňuje?

Myslím si, že se nám náš záměr využívat knihov-
nu jako společenský prostor daří. Vzhledem 
k tomu, že sídlí v budově školy, bývá hojně na-
vštěvována žáky i učiteli v rámci vyučování nebo 
školního klubu, pravidelně také organizujeme 
soutěže a hry s knižní nebo literární tematikou 
nebo akce s  programem pro celé předškolní 
i školní třídy.

Zaměřujeme se především na  malé čtenáře, 
na budování a podporu jejich lásky ke knihám 
i  vzdělání, která by měla vznikat už v  nejútlej-
ším věku. Chceme odbourat v mnohých dětech 
i  dospělých zažitou představu, že v  knihovně 
musí být nuda a hrobové ticho, a že se tady kro-
mě četby nedá dělat nic záživného.

Chystá se v nejbližší době nějaká podobná akce?

Vzhledem k rozšířené otevírací době bude ur-
čitě prostor i  na více takových setkání. Každé 
pondělní dopoledne bude možné přijít i  s 
miminky nebo trochu staršími dětmi, které si 
můžou hrát v našem dětském koutku, zatímco 
maminky si v klidu přečtou knížku nebo časopis 
a popovídají si s ostatními maminkami. V plánu 
je hned několik akcí pro děti z psárských školek 
a dětských skupin nebo pro školní klub a děti 
z družiny.

Připomeneš novou otevírací dobu?

Od října máme otevřeno kromě pátku kaž-
dý den, a to v pondělí 8–16, v úterý 13–17, ve 
středu 13–16 a  ve čtvrtek 16–20. S  jakýmkoliv 
problémem nebo prosbou je možné se obrátit 
přímo na mne na e-mailu:

E-mail  knihovna@psary.cz

Na  závěr by mě zajímalo, o  jaké knihy je 
v knihovně největší zájem a jestli máme něja-
ké zajímavé novinky, které by stály za půjčení.

Momentálně máme několik rezervací na  oba 
díly Šikmého kostela Karin Lednické, z  ru-
ky do ruky putují i  všechna díla od Aleny 
Mornštajnové nebo Patrika Hartla. Hodně se 

půjčují thrillery nebo romantika a čtení pro že-
ny jako Yoyo Mojesová nebo Liane Moriarty. 
S  velkým nadšením vítám zvyšující se zájem 
o  „young adult“ literaturu, konkrétně v  oddě-
lení fantasy. U dětí je v kurzu například Deník 
malého poseroutky nebo Mimoňky.

Co se týče novinek, jsme našimi čtenáři průběž-
ně zásobováni kvalitní literaturou, za což bych 
chtěla všem moc poděkovat. Za všechny bych 
jmenovala například oblíbené thrillery jako 
Zmizelá, Loutkář nebo Zrcadlový muž nebo ně-
kolik dětských knih s  nádhernými ilustracemi. 
V nejbližší době je v plánu další nákup nových 
knih. Přijďte si sami vybrat ! 

Kroužky a  kurzy organizované neformálkem 
jsou v plném proudu, máme ještě několik vol-
ných míst. Přihlásit můžete děti ještě na krou-
žek vaření (úterky pro 2.–3. třídu a  pátky pro 
5.–9. třídu), DIGI hrátky, programování a teen 
jógu pro slečny. V případě zájmu prosím pište 
na neformlako@psary.cz

Otevírací doba knihovny
 pondělí 8–16
 úterý 13–17
 středa 13–16
 čtvrtek 16–20
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Vodácký kurz
Renáta Kopanicová

Poslední zářijový týden byl pro osmé ročníky ve 
znamení třídenního vodáckého kurzu. Počasí se 
nejprve netvářilo moc přívětivě, ale nakonec se 
umoudřilo a bylo slunečné babí léto s krásnými 
dvaceti stupni tepla.

První den jsme se vydali od školy pěšky do 
jílového u Prahy na vlak. Vlakem pak s jedním 
přestupem do města Sázava, kde byl náš kemp 
a základna. Po příjezdu žáci postavili stany a za-
ložili jsme stanové městečko.

Druhý den po snídani jsme vyrazili na nádraží 
a vydali se do obce Ledečko, kde na nás čeka-
lo osm kánoí. Po suchém školení jsme vyrazili 
na vodu. následovalo několik operativních vý-
měn posádek. První zkouškou našich praktic-
kých vodáckých dovedností bylo zdárné sjetí 
prvního jezu. Tento úsek byl nejdelší, ale po je-
ho zvládnutí na nás čekal oběd, který nám pan 
kuchař přivezl na místo našeho odpočinku. Po 
krátké pauze jsme pokračovali po Sázavě bez 
vykoupání až do města Sázavy. To bylo naše 
kotviště, kde se někteří žáci vykoupali dobro-
volně, ale počasí nám přálo, tak proč ne. na ve-
čer byla přichystaná pečená šunková kýta a dis-
kotéka jako tečka za báječným dnem.

Třetí den ráno jsme zabalili stanové městečko, 
naložili vše na auta a vyrazili na nádraží směrem 
k  domovu. Celý kurz byl ve znamení pohody 
a všichni jsme si užili společné chvíle strávené 
v přírodě.

16. ČERVENCE
na  sebe upozornila hlasitou verbální 
komunikací a  reprodukcí hudby sku-
pinka osob, která se v  nočních ho-
dinách bavila v  prostoru restaurace 
v ulici na návsi, Psáry, a rušila ostatní 
sousedy. Přivolaní strážníci upozornili 
všechny přítomné osoby na  pokroči-
lou noční hodinu a možné následky jejich 
protiprávního jednání. Provozovatel restaura-
ce se za celou věc omluvil a zajistil, aby se hosté 
ztišili.

22. ČERVENCE
v  odpoledních hodinách zajistila hlídka MP 
jesenice psa, který se volně pohyboval v  ulici 
Zátopkova. Během zajištění zvířete se na  místo 
dostavila jeho majitelka se sdělením, že psa již 
chvíli hledala. Strážníci po provedení nezbytných 
zákonných úkonů pejska majitelce předali a ce-
lou věc vyřešili dle zákona.

6. SRPNA
v  dopoledních hodinách vyjížděla hlídka MP 
jesenice k  dopravní nehodě do ulice Hlavní, 
Dolní jirčany, kde uvízl nákladní automobil pře-
vážející nadměrný náklad. Při průjezdu touto uli-
cí řidič automobilu špatně odhadl šířku vozovky 
a poškodil majetek obce. Během nehody došlo 
i k úniku provozních kapalin z přípojného vozidla, 
proto byla na  místo přivolána jednotka hasičů, 
kteří toto znečištění zlikvidovali, SDn PČR k pro-
šetření události a dále místostarostka obce, která 
byla nápomocna policii při šetření nehody.

6. SRPNA
v  odpoledních hodinách přijala hlídka MP 
jesenice oznámení týkající se opilého muže, který 
leží na lavičce před restaurací v obci Psáry, poblíž 
fotbalového hřiště. Když dorazila hlídka na místo, 
tak zjistila, že se jedná o pracovníka jedné z firem 
zajišťující finální úpravy stavebních prací na  no-
vě vybudované komunikaci, jenž si v  prostoru 

dětského hřiště odpočinul na zde umístěné lavič-
ce. Muž po domluvě se strážníky z místa odešel.

21. SRPNA
v  nočních hodinách přijala hlídka MP jesenice 
oznámení o  skupince několika osob, které spo-

lu hlasitě verbálně komunikují a pouští nahlas 
hudbu na jednom z pozemků RD v ulici 

na Stráni. Přivolaní strážníci zjistili, že 
zde probíhá oslava narozenin. Vyzvali 
všechny přítomné osoby, aby hudbu 
ztišily a  nehovořily spolu tak hlasitě. 
Majitel nemovitosti výzvy uposlechl 

a za vzniklou situaci se omluvil.

21. SRPNA
ve večerních hodinách poskytla hlídka MP 

jesenice součinnost policistům z  místního od-
dělení jílové u Prahy při řešení rvačky fotbalistů 
na fotbalovém hřišti v obci Psáry, která se strhla 
po ukončeném utkání. Strážníci na místě dohlíže-
li, aby po uklidnění situace nedocházelo k žádné-
mu fyzickému napadání, a celou věc si převzala 
policie k dalšímu šetření.

26. SRPNA
hlídka MP jesenice vyjížděla v dopoledních ho-
dinách do ulice Psárská, kde poblíž restaurace 
Rubín došlo k dopravní nehodě autobusu a ná-
kladního automobilu. nehoda se naštěstí obe-
šla bez zranění. Vzhledem k tomu, že událost se 
stala v  nepřehledném úseku komunikace, setr-
vali strážníci na  místě až do příjezdu SDn PČR 
a usměrňovali zde provoz.

4. ZÁŘÍ
na  kulturní akci Pohádkový les pořádané obcí 
Psáry Městská policie jesenice prováděla dohled 
a  zajistila také prevenci trestné činnosti v  okolí 
parkujících vozidel účastníků akce.

10. ZÁŘÍ
v odpoledních hodinách přijala hlídka MP ozná-
mení o  vozidle parkujícím v  rozporu s  právními 
předpisy v ulici K junčáku, Dolní jirčany. Přivolaní 
strážníci na  místě nezjistili řidiče, ktery vozidlo 
na místě zaparkoval, proto umístili za stěrač čelní-
ho skla tohoto vozu upozornění pro nepřítomnou 
osobu podezřelou ze spáchání přestupku a udá-
lost zdokumentovali.

MĚSTSKÁ POLICIE 
JESENICE

Jiří Michna DiS, 
zástupce vedoucího Městské policie Jesenice
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Úvodník Recept
Dobrý den, dovoluji si vás přivítat na  tzv. ”pouť zajímavostí”, v těchto 
čtyřech stránkách se skrývá spousta zajímavých článků, poučných příbe-
hů a určitě zde najdete i hodně věcí které nevíte. Například: Myslíš si že jsi 
počítačový expert? Přečti si článek o počítačích a budeš si připadat jako v 
nebi. Nebo: Komiksy tě už neberou? Zkus ten náš a budeš je doslova žrát.

Max Fremunt

Chcete psát s námi?
Jak jistě víte, jsme jen skupina 
dětí, co se rozhodly psát články 
do Psárského zpravodaj, protože 
nás to baví. Poslední dobou však 
trpíme nedostatečným počtem 
členů našeho týmu, a proto bych 
vás jménem našeho týmu pozval, 
abyste se k nám přidali. Rád píšeš, 
ale nemáš co ani kde, a dokonce 
ani proč? Můžeš nám napsat na 
psina@psary.cz a pokud budeš 
chtít, můžeš psát s námi každý 
pátek v 17:00 v knihovně Základní 
školy Amos! Ale určitě se nejdříve 
budeš chtít zeptat na pár otázek, 
jako například: Musím být členem 
školy, abych se k vám mohl přidat? 
Ne, nemusíš, stačí pouze, aby ses 

dostavil před hlavní vchod školy a 
my už se o vše postaráme. Jak vás 
mám informovat o tom, že chci 
pracovat s vámi? Jak už jsme zmí-
nily, stačí napsat na email psina@
psary.cz a my vám vše zodpovíme 
a sdělíme. Co ti my můžeme na-
bídnout? Po dobu, kterou budeš u 
nás, se naučíš skvěle psát, pracovat 
v týmu a budeš mít vždy radost z 
výsledku. Za to ti ručíme. A občas 
si objednáme pizzu nebo si zajde-
me na zmrzlinu a děláme i spoustu 
jiných zábavných věcí. Co vlastně 
děláme? Vždy připravujeme člán-
ky, tak aby zaujaly čtenáře. Ale co 
přesně budeme psát, to si vybíráte 
sami! Max Fremunt

Připrav se na Vánoce včas! Perníč-
ky je dobré upéct už koncem listo-
padu, aby do Vánoc pěkně změkly! 

Suroviny: 
• 4 lžičky perníkového koření 
• 800g hladké mouky 
• 2 lžičky jedlé sody  
• 200g změklého másla 
• 280g moučkového cukru 
• 4 vejce 
• 4 žloutky 
• 60g medu 
• 2 lžíce tuzemáku 
• Hladká mouka na podsypání 
těsta 

Případně polevu na ozdobení ješ-
tě bude potřeba: 

• Potravinářská fólie  
• Pečící papír 
• Vykrajovátka 

Postup:  
Všechy suroviny dej do mísy a 
smíchej do hladkého těsta. Zabal 
těsto do potravinářské fólie a dej 
ho odpočívat přes noc do ledni-
ce. Druhý de vyndej těsto z ledni-
ce a rozválej z něj placku ani moc 
tlustou, ani moc tenkou. Tak 1,5 
cm. Vezmi vykrajovátka a můžeš 
začít vykrajovat. Vykrojené tvary 
pokládej na plech vyložený pečí-
cím papírem. Rozehřej si troubu 
na 180°C. Dej plech do trouby a 
peč při dozlatova. Asi tak 7 minut. 
Hned po upečení potři žloutkem 
rozmíchaným s trochou studené 
vody, aby se pěkně leskly. 

Po vystydnutí můžeš začít zdobit. 
Pro začátečníky je lepší použít 
koupenou polevu v sáčku. 

Františka Běťáková
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Úvod do počítačového a herního světa.
Počítačový svět nám nabízí spous-
tu možností a každý si tu najde to, 
co ho baví. Já jsem si našel hry a 
počítače, zajímám se o to, jak fun-
gují a z čeho se skládají. A v tomhle 
čísle vás uvedu do herního světa a 
do počítačového světa jak se patří!

Herní svět, jak název napovídá, se 
týká her a herního průmyslu. Je to 
jedno z mnoha odvětví počítačo-
vého světa, a tak jako v počítačo-
vém světě i v herním světě, si tu 
každý může najít to, co mu vyho-
vuje a co ho baví.

Mě z herního světa nejvíc zaujala 
hra Minecraft, která nabízí jak mí-
rumilovný svět survival či creati-
ve, tak i kompetitivní minihry na 
online serverech. Každý, kdo se 
narodil po roce 2000, Minecraft 
musel alespoň jednou hrát, a 
pokud ne, tak o něm 
musel ale-

spoň slyšet. Hra má spoustu verzí a 
možností a o pár z nich vám něco 
povím. 

Pokud rádi hrajete survival sami, 
nebo i s kamarády, tak bych dopo-
ručil nejnovější verze, protože tyto 
verze mají nejlepší vychytávky a 
pokročilejší možnosti.

Jestli patříte mezi hráče PvP (Player 
versus Player = hráč proti hráči) 
miniher na PvP serverech, tak si 
troufám říct, že hrajete na verzích 
1.7.10 nebo 1.8.9, případně na ver-
zi 1.8.8 pokud programujete vlast-
ní PvP client (ale o tom vyjde číslo 
až někdy v zimě, kdy nejlepší čas 
na programování). Minecraft PvP 
je hodně rozšířený a určitě o něm 

vyjde v budoucnu více článků.

Počítačový svět je mnoha lidmi 
brán jako nepřesný název a raději 
mu říkají „virtuální svět“. To na-
povídá tomu, že tento svět není 
hmatatelný a ani fyzicky viditel-
ný, tedy až na váš počítač, telefon 
nebo router. Tato zařízení by totiž 
šlo nazývat „obyvateli virtuálního 
světa“. Virtuální svět se skládá z 1 a 
0 a naprogramovaných skript. Vý-
sledkem je síť počítačů, která tvoří 
onen virtuální svět. Tento svět nám 
přináší informace, lepší komunika-
ci, obchodování online a spous-
tu věcí, které si ani nedokážeme 
představit!

V budoucích číslech se toho do-
zvíte víc o Minecraftu, počítačích a 
virtuálním světě. Mikuláš Fremunt

Obrázek Liliana Petříková
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Trocha historie nikoho nezabije

Jak to začalo úplně 
První člověk vypadal spíš 
jako opice. Byl pokrytý 
srstí od hlavy až k patě. 

Postupem času však srst 
zmizela a člověk začal 
chodit vzpřímeně. Takhle 
se vyvinuli první neandr-
tálci. Uměli vytvářet první 
dobře fungující nástroje a 
zbraně z kamene a hlíny a 
jako první na světě začali 
své mrtvé pohřbívat. Poz-
ději se vyvinul další lidská 
rasa, Kromaňonci před-
chůdci nás Homo Sapi-
ens. Kromaňonci uměli 
narozdíl od neandrtálců 
logicky přemýšlet.

Nástroje a zbraně
Jak neandrtálci, tak Kro-
maňonci používali celý 
arzenál různých zbraní. 
Patří tam třeba kamenné 
nožíky, sekery pěstní klí-
ny, kopí, oštěpy a později 
i luky a šípy. Úplně první 
zbraní i nástrojem byl 
pěstní klín. Šlo o pazou-
rek jemně opracovaný 
pevným kusem kamene 
a nabroušený pomocí 
hladšího kamene. Tako-
vým pěstním klínem jste 
mohli řezat trávu a kůži , 
česat pomocí něho ovo-
ce a můžete s pomocí 
něj i lovit drobná zvířata. 
Když jste pěstní klín při-
pojili k rukojeti měli jste 
nůž. Když jste pěstní klín 
přivázali ke klacku měli 
jste motyku nebo sekeru. 
Hodně bylo také nástro-

1 díl:Doba Kamenná.
Určitě jste všichni slyšeli o době kamenné, počátku lidstva. Jak možná správně tuším , když se řekne doba kamen-
ná všichni si vybavíme že tehdy lidé lovili mamuty nosili obleky ze zvířecí kůže a bojovali pomocí kamenných 
seker a velkých kyjů. Všechno je sice pravda ale je toho mnohem víc. Pokud se chcete dozvědět o téhle době 
vědět víc čtěte dál

jů. Byly to křesadla z pa-
zourků, nože a pilky z pa-
zourků také mláty, jehly 
na šití ze zvířecích kostí 
a později i ruční mlýnky.

Život muže
Jako dítě by o vás pečo-
vala vaše matka až do 
devíti let, kdy jste mohli s 
dospělými vyrazit na lov.

Museli jste umět roze-
znat pazourek od jiných 
hornin (pazourek byl 
hodně dobře opracova-
telný kámen).

Museli jste umět zacház-
se zbraní a v případě že 
by lov vyšel úspěšně, 
dostali byste ten největší 
podíl na kořisti. Kromě 
lovu jste museli občas 
chránit svou vesnici před 
nájezdy jiných cizích 
kmenů.

A pokud jste byli hodně 
silní, mohli jste vyzvat 
na souboj vůdce vašeho 
kmenu a když jste vyhrá-
li stávali jste se vůdcem 
svého kmene.

Život ženy
Narozdíl od mužů, že-
nyvětšinou byly doma s 
dětmi. Po návratu mužů-
ženy chodívaly sbírat 
ovoce, bobule a léčivé 
byliny. Po úspěšném 
lovu musely ženy ze zví-
řete sundat kůži a okoře-
nit než bojovníci mohli 
upéct a sníst čerstvě ulo-
vené maso. Marek Sonin

Obrázek: Lilian Oetříková
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Oslava 90 let 
založení 
fotbalového klubu 
SK Rapid Psáry

Václav Novák, předseda SK Rapid Psáry

nádherné slunné počasí v  sobotu 
14. srpna bylo předzvěstí báječného 
průběhu oslav významného výročí 
založení SK Rapid Psáry. Samotné 
přípravy začaly již několik týdnů 
předem, aby se udělalo maximum 
pro zdárný průběh celé akce. 
Počítali jsme s  účastí většího počtu 
návštěvníků, proto hospůdka na  hřišti 
zajistila ještě dva venkovní stánky s občerstve-
ním a rozšířil se počet míst k sezení. nechyběla 
ani kvalitní reprodukovaná hudba ze zapůjče-
né ozvučovací sestavy, kterou zajistil Marcel 
Skřivan. Příprava se vyplatila, protože dorazilo 
hodně návštěvníků, což podtrhlo atraktivitu 
a význam celé této akce.

Ve 13 hodin vše odstartovalo přátelským utká-
ním našich žáků proti týmům Union Vršovice 
a  Slavia Praha a  bylo se na  co dívat. Tady je 
budoucnost našeho fotbalu. Velký dík za to 

patří všem trenérům, asistentům, dobrovolní-
kům a výboru fotbalového Rapidu, kteří se podí-
lejí na rozvoji tohoto krásného sportu na všech 
stupních od minipřípravky až po dospělé.

Okolo 15 hodiny předvedly svoje fotbalové 
umění a  velký zápal do boje starší přípravky, 
a to jak ze Psár, tak z ostatních pozvaných týmů.

Od čtvrté odpolední hodiny začaly pro dob-
rou pohodu hrát heligonky pod vedením Pavla 
Otruby. To jen umocnilo nádhernou atmosféru 
tohoto významného dne.

Zlatým hřebem oslav pak bylo přátelské utkání 
hráčů Psáry A proti týmu bývalých fot-
balových reprezentantů sestaveného 
z části hráčů reprezentačního výběru 

eURO 96 a  části dalších známých 
fotbalových tváří. Sešly se hvězdy 
našeho fotbalu, aby s námi oslavi-
ly významné výročí. Přijel dokonce 
i  Pavel nedvěd, který i  přes svoji 

velkou pracovní vytíženost v  klu-
bu juventus Turín přijal pozvání od svého 

dlouholetého kamaráda Pavla Kuky. Diváci zde 
mohli vidět, vedle již zmíněných hráčů Pavla 
nedvěda a Pavla Kuky, také Poborského, Radu, 
Suchopárka, Bejbla, Šmicra, Kollera, Bergera, 
Látala, Kadlece, Ujfalušiho, Kozla, Koubu, 
Maiera, němce, Kubíka, Černého, Horňáka 
a bývalého trenéra Uhrína.

Hráči obou mužstev nastoupili ke středovému 
kruhu hřiště a začala hrát česká národní hymna, 
tak jak byli naši fotbaloví reprezentanti zvyklí. 
Všem zúčastněným fotbalovým reprezentantům 

patří velký dík za to, že přijali naše pozvání, a to 
bez nároku na honorář! Díky i za vstřícnost a tr-
pělivost při společném focení se všemi fotbalo-
vými fanoušky.

Milým překvapením byla i  přítomnost jedno-
ho z  našich skvělých sportovních moderátorů 
jaromíra Bosáka, který se hned ujal moderování 
zápasu. Tady se ukázala jeho profesionální mo-
derátorská rutina a ohromný přehled a znalosti 
nejen českého fotbalu. Dalším milým hostem, 
který přijal naše pozvání, byl předseda OFS 
Praha–západ jan Rajnoch.

Obě mužstva předváděla nádherný fotbal, bylo 
se prostě na co dívat. Krásný zážitek pro všech-
ny příznivce fotbalu. Zápas nakonec skončil ne-
rozhodně 3:3, jenže tady nešlo o výsledek, ale 
o oslavu tohoto krásného sportu.

Oslava 90 let SK Rapid Psáry však měla také 
ještě charitativní účel. Z výtěžku za vstupné by-
ly předány peněžní dary občanům z naší obce, 
kteří pomoc od nás potřebují. Za přítomnosti 
zástupců naší obce, starosty pana Mgr. Milana 

Váchy a místostarostky paní Vlasty Málkové, by-
ly předány šeky v  hodnotě 50  000  Kč Márovi 
a Klárce a 50 000 Kč Agátce. Děkujeme všem, 
kteří se zaplacením vstupného na  tomto ales-
poň částečně podíleli.

SPORT
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Krásným zakončením celé akce byla dražba 
podepsaných dresů vybraných zúčastněných 
reprezentantů, která se setkala s  ohromným 
zájmem a  vyvolala obchodní rivalitu mezi zá-
jemci o  dresy. jen pro zajímavost, dres Pavla 
nedvěda se vydražil za 20 000 Kč a Pavla Kuky 
za 15 000 Kč. Perlou dražby však byl nesporně 
dres s podpisem Christiana Ronalda, jehož ce-
na se vyšplhala až na neuvěřitelných 75 000 Kč. 
Tento dres přivezl Pavel nedvěd a daroval do 
dražby.

Ohromný dík patří nejen Pavlu Kukovi za jeho 
osobní účast na  akci a  zajištění účasti našich 
reprezentantů, ale také hospůdce na  hřiš-
ti za skvělé občerstvení pro návštěvníky, dále 
OÚ  Psáry, celému výboru SK Rapid Psáry, zú-
častněným hráčům, všem dobrovolníkům 
a  také návštěvníkům. Velký dík patří také na-
šim sponzorům, kteří se podíleli na  této akci. 
jsou to: OÚ Psáry, Tipsport, Staving Olomouc, 
elektroprim Koutník, Service Financial a  De.
PO.nA Praha s. r. o. Děkujeme prostě všem, že 
se podařilo důstojně a atraktivně oslavit výročí 
SK Rapidu Psáry.

Sportu a hlavně fotbalu zdar!

JOSEF VAVERKA OSLAVIL 
VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM

Dlouholetý člen, hráč a funkcionář SK Rapidu 
Psáry josef Vaverka oslavil v  srpnu své vý-
znamné životní jubileum 80 let.

Za celý fotbalový klub mu přišli popřát před-
seda výboru Václav novák a  člen výboru 
Ladislav Zeithaml. Hodně si vážíme jeho dlou-
holeté, usilovné a úspěšné práce ve fotbalo-
vém klubu a  jeho nesporného přínosu pro 
rozvoj fotbalu v naší obci.

Přejeme mu hodně zdraví a pohody.

FOTBALOVÉ TABULKY
Údaje jsou převzaty z webových stránek ČMFS 
k 7. 10. 2021 (bez záruky)

A1A – OKRESNÍ PŘEBOR
Rk. Tým Záp. + 0 – Skóre Body

1. Tj Sokol 
Dobrovíz

7 6 0 1 32:6 18

2. SK Rapid Psáry 7 6 0 1 29:5 18
3. SK D. Břežany 7 6 0 1 41:13 17
4. Tuchoměřice 7 5 0 2 26:6 15
5. Povltavská FA C 7 4 0 3 15:15 13
6. SK Sokol 

Zlatníky
6 4 0 2 20:13 12

7. Tj Sokol 
Choteč

7 5 0 2 21:29 12

8. SK Roztoky 6 4 0 2 13:13 11
9. Tj Štěchovice 7 3 0 4 12:14 10

10. FK Zbuzany B 7 3 0 4 20:26 10
11. Sokol Zvole 7 1 0 6 10:25 4
12. FK Dobříč 1940 7 1 0 6 10:32 3
13. SK Meteor 

Libeř
7 0 0 7 7:37 1

14. Tj Hostivice 7 0 0 7 9:31 0

Poslední zápas: Psáry – Tuchoměřice 0 : 2

A3A – IV. TŘÍDA – SKUPINA A
Rk. Tým Záp. + 0 – Skóre Body

1. Sokol Zvole B 4 4 0 0 22:07 12
2. Dolní Jirčany 5 4 0 1 13:05 12
3. Psáry B 5 3 0 2 20:17 9
4. Zlatníky B 5 3 0 2 12:10 9
5. Bojanovice 5 2 0 3 10:07 7
6. Tj Sokol Slapy 5 2 0 3 9:18 7
7. SK Meteor 

Libeř B
5 2 0 3 14:18 6

8. D. Břežany B 4 2 0 2 11:10 5
9. SK Libeň 5 1 0 4 5:13 3

10. Kamenný 
Přívoz

5 1 0 4 10:21 2

Poslední zápasy:   Psáry B – Slapy 6 : 1 
D. Jirčany – D. Břežany B 3 : 2

Chci nabídnout ke koupi 
hezký moderní urnový hrob 

na hřbitově v Jirčanech 
u kostela.

Číslo hrobu 5 s nápisem 
na desce Rodina 

nováčkova.

Telefon:  
731 164 546

e-mail: 
novackovakornelia@ gmail. com

AUTODOPRAVA NOVÁK
 odvoz odpadních vod 

cisterna 8 m3 a 5 m3

tel.: 602 504 174
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Rychleji 
s novou 
hydraulikou!

Bc. Miloslav Burián, 
velitel JSDH Dolní Jirčany

Letošní léto bylo pro hasiče z  Dolních jirčan 
opět plné různorodých zásahů, práce, ale 
i sportu a zábavy.

Výrazně ubylo lesních požárů, zato narostl po-
čet zásahů u  dopravních nehod. Tyto zásahy 
představují až dvě třetiny našich výjezdů. I díky 
tomu jsme od Hasičského záchranného sboru 
dostali těžkou sadu hydraulického vyprošťova-
cího nářadí Weber. jedná se o přenosný hyd-
raulický agregát s  přípojkou pro dva nástroje, 
které mohou pracovat současně. například při 
vyprošťování řidiče a  spolujezdce pracujeme 
na dvou místech s nástroji, které jsou napoje-
ny na  jeden agregát. Ve výbavě máme velké 
střihací nůžky, rozpínací nástroj a dva rozpínací 
válce. jedinou nevýhodou této těžké sady je 
hmotnost nástrojů. jsou opravdu těžké a  pra-
covat s  nástrojem v  úrovni ramen, například 
při vyprošťování řidiče kamionu, chce již jako 
obsluhu opravdového chlapa. Celá tato hyd-
raulická sada je umístěna na  našem vozidle 
LIAZ a nahradila v užívání kombinovaný nástroj 

s agregátem Lucas. Ten již delší dobu výkonově 
nestačil na karoserie moderních osobních vozi-
del. Zatím jsme u posledních zásahů hydrauliku 
naštěstí nepoužili. Až to bude nutné, budeme 
připraveni!

Celkem jsme do poloviny října zasahovali u še-
desáti událostí. jsme tak již několik let na před-
ních místech ve výjezdovosti dobrovolných 
jednotek Středočeského kraje. Ač nám neschá-
zí odvaha, odhodlání a vybavení hasičů ochran-
nými prostředky, je stále dost věcí, které nás 
trápí.

je to technický stav naší dočasné zbrojnice 
a zásahové cisterny. Po dešti běžně vymetáme 
vodu z garáže, schody na půdu již nejdou pou-
žívat. Díra ve stopě, kde zmizel doktor Faust, je 
stále větší a  kvůli vlhkosti jde obtížně opravit. 
Podobně je to s  letitým vozidlem Liaz. nosné 
díly nástavby jsou prohnilé, podvozkové dí-
ly jsou již notně opotřebované. Stav zbrojnice 
a vozidel je dlouhodobě neudržitelný. Snad se 
na nás někdy usměje štěstí v podobě vhodné 
dotace na nákup nové cisterny, kterou budeme 
parkovat ve zbrojnici, kde budeme mít vodu, 
záchody a sprchu…

PÁR VÝJEZDŮ PRO PŘEDSTAVU…

23. 9. Záloha na vlastní zbrojnici (HZS zasahuje 
u déletrvajícího zásahu)

23.  9. Dopravní nehoda dvou osobních auto-
mobilů v Dolních jirčanech (zajištění místa, za-
sypání, odpojení akumulátoru)

25. 9. Požár porostu na Hlubočince

26. 9. Záloha na vlastní zbrojnici (HZS zasahuje 
u déletrvajícího zásahu)

29. 9. Požár kuchyně v Dolních jirčanech (zásah 
v zakouřeném prostoru s použitím dýchací tech-
niky)

1.  10. Dopravní nehoda, sražený motorkář 
v jílovém u Prahy (pomoc ZZS, řízení provozu, 
zajištění místa zásahu)

2.  10. Požár sazí v  komínovém tělese krbu 
v Horních jirčanech (hasební zásah, rozebírání 
komínu)

3. 10. Dopravní nehoda v Libři (zajištění místa 
zásahu)

3. 10. Dopravní nehoda v jesenici u Prahy (za-
jištění místa zásahu, protipožární zajištění, zasy-
pání oleje)

Ač dobrovolní, zasahujeme v  každou hodinu. 
Rychle a efektivně. To samozřejmě s prima par-
tou chlápků. Letos máme dalšího čtyřicátníka, 
Davida Raušera, a dalšího ženáče, jardu Přibyla.

Můžete nás vídat nejen u zásahu, ale i na spo-
lečenských akcích v obci a na preventivně vý-
chovných pořadech pro děti.

Během naší pomoci na Pohádkovém lese jsme 
si vyjeli na požár kuchyně do jesenice. naštěstí 
paní jen připálila hrnec. Během naší asistence 
v jirčanech byla ošetřena čtyři drobná zranění 
malých i velkých účastníků.

naši zbrojnici navštívilo několik mateřských ško-
lek na exkurzi a pro děti z příměstského tábora 
v ZŠ Ámos jsme připravili přednášku o chování 
při požáru a poskytování první pomoci.

Čas zbyl i na požární soutěž. Memoriál jaroslava 
Štíbra ve Psárech, tedy soutěž ve vytvoření po-
žárního útoku z čerpadla, se podařilo družstvu 
našich mužů vyhrát. Družstvo našich žen se 
umístilo na druhém místě.

Opět se toho hodně stihlo, ale ještě víc bylo to-
ho, co se nestihlo. Po době karantény jedeme 
opět ve stejném tempu!

Děkujeme vám za podporu.
Jsme zde pro vaši bezpečnost.
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potřebná po minulém roce téměř bez sportu. 
V naší akademii věříme, že letošní sezona pro-
běhne kompletní bez přerušení a my budeme 
moci uspořádat i další turnaje a pravidelně se 
s našimi svěřenci setkávat na trénincích.

Pokud by vás lákalo přidat se do naší velké 
sportovní rodiny, nabízíme v  našich kroužcích 
poslední volná místa. Florbal trénujeme v tělo-
cvičně ZŠ Amos ve středu a pátek vždy od 15 
do 17 hodin. První hodina je vyhrazena holkám 
a  klukům od 1. do 4. třídy, druhá potom těm 
od 5. do 9. třídy. Všeobecné sportovní tréninky 
GYM Academy pro předškoláky od 4 let pro-
bíhají v  úterý od 15.30 do 16.30 tamtéž. Malí 
zájemci o  fotbal to mají nejblíže do Sulic, kde 
trénujeme v pátek od 15.00 do 16.00 (1. až 4. 
třída) a od 16.00 do 17.00 (5. až 9. třída). U flor-
balu si vždy můžete vybrat buď jeden, nebo 
dva tréninky týdně. na všechny se také může-
te poprvé přijít podívat zdarma. Přihlašovat 
se můžete na academy-sport.cz v sekci rozvrh 
a registrace. Těšíme se na vás! Vaši trenéři Sport 
Academy.

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: ŘÍJEN 2021, vyšlo 29. 10. 2021
Grafická úprava: Ing. Vít Libovický Tisk: Tiskárna irbis

Sezona Sport 
Academy běží 
na plné obrátky
Podzim je v plném proudu a s ním i nová sezona 
Sport Academy. Ve všech našich lokalitách mají 
za sebou holky a kluci první florbalové, fotbalo-
vé i všeobecně sportovní tréninky. V Psárech se 
už všichni noví florbalisté stihli seznámit s  tre-
néry Oliverem a  Danem a  společně trénovali 
základní florbalové dovednosti. Učili se správ-
ně vést míček na hokejce, přihrávat si a vyzkou-
šeli si i střelbu na branku. Pokročilejší skupiny si 
oprášily dovednosti naučené v minulých letech. 
nejmladší členové naší akademie se začali 
s trenérkou Simonou věnovat zlepšování svých 
pohybových schopností v rámci GYM Academy, 
aby byli připraveni vybrat si v  budoucnu pro 
sebe ten správný sport. Vůbec poprvé se letos 
rozjely i fotbalové tréninky v rámci naší Football 
Academy. Ty nejbližší se pro psárské milovníky 

zeleného pažitu konají v Sulici.

Florbalová sekce naší akademie už stihla uspo-
řádat i  první turnaj Floorball Academy Tour. 
V něm své síly v sobotu 23. 10. v hale na Fialce 
v  říčanech změřili florbalisté z  většiny našich 
kroužků. Za mohutné podpory rodičů a dalších 
diváků ukázali velké sportovní nadšení i  pl-
no povedených akcí. Všichni přítomní si ten-
to sportovní den naplno užili. Důležitější než 
výsledky byla především radost ze hry, tolik 
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LITÁ KOLA | PNEU | SERVIS | GEOMETRIE | BRZDY | KLIMA

MAKO CAR s.r.o.
Jesenická 331, 252 44 Dolní Jirčany
Tel.: +420 602 554 510
e-mail: info@makocar.czw w w .  m a  k  o  c  a  r  .  c  z

SCHVALOVÁNÍ
LITÝCH KOL

PNEUSERVIS

GEOMETRIE
3D

OPRAVY KOL

LAKOVÁNÍ KOL

PŮJČOVNA
OBYTNÝCH VOZŮ

USKLADNĚNÍ
KOL

DIAGNOSTIKA

ODTAHOVÁ
SLUŽBA

Horní
Jirčany

Jesenická 331

Z kruhového objezdu
sjeďte směr Kamenice

Benzinová
pumpa

Říčany

Pražský okruh

Praha

Brno

Sjezd Jesenice
Kamenice

Sjezd Jesenice
KamenicePlzeň

Jílové u Prahy

R1

Pražský okruh

Z kruhového objezdu
sjeďte směr Kamenice

603 KAMENICE    8

603 KAMENICE    8

U NÁS PŘEZUTÍ NA ZIMNÍ PNEUMATIKY V POHODĚ A BEZ STRESU
FÉROVÉ CENY   ROZŠÍŘENÉ KAPACITY NA USKLADNĚNÍ SEZONNÍCH PNEUMATIK


