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OBSAH SLOVO NA ÚVOD

Vážení spoluobčané, milí sousedé,

prázdniny končí, děti se chystají do školy 
a všichni si přejeme, aby ten nadcházející škol-
ní rok již probíhal s minimem omezení a dě-
ti si opět mohly zažít kus normálního dětství. 
Budoucí týdny nám ovšem přinesou další dů-
ležitou událost, a to předvolební kampaň, ve 
které se o křesla v poslanecké sněmovně Čr 
bude ucházet celkem 22 uskupení. To je o po-
znání méně než v minulosti. pozorujeme určitý 
posun ke konsolidaci politických stran a v ně-
kolika případech také vznik předvolebních 
koalic. Volební koalice jsou výsledkem dlou-
hodobých jednání, hledání kompromisů při 
určování témat do voleb i  samotných kandi-
dátů. strany tak dávají signál, že jsou schopné 
spolupracovat. V  naší rozdělené společnosti 
to ale naopak tradiční volič ne vždy vítá, neboť 
se mu často zdá další koaliční partner tak ně-
jak „navíc“, nemá k němu vztah, nechce ho vo-
lit. I takový volič může však dát svůj postoj ve 
volbách najevo. Jak? Každý volič může využít 
v rámci jednoho kandidujícího uskupení (tře-
ba právě koalice) až 4 preferenční hlasy for-
mou kroužkování. I takto lze tedy využít svého 
volebního práva a  zároveň poslat svůj vzkaz. 
Je to jistě lepší, než nejít k volbám vůbec. Ti, 
kteří již mají vybranou svoji stranu, která kan-
diduje samostatně, toto koaliční dilema sice 
nemají, ale své 4 preferenční hlasy mohou 
samozřejmě využít také. Vždy je potřeba dát 
pozor, aby počet preferenčních hlasů=krouž-
ků nepřekročil maximum 4 a aby se do obálky 
nedostaly dvě kandidátní listiny. V Čr totiž bě-
hem každých voleb stále evidujeme poměrně 
velký počet neplatných hlasů.

Bez ohledu na politickou orientaci bych chtěl 
požádat všechny, ať si udělají čas a  přijdou 
8. nebo 9. října k volbám, využijí svého práva 
a vyjádří tak svůj názor na to, kam by naše ze-
mě měla v příštích letech směřovat.

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

23. září
Kat Mydlář
Divadlo Broadway

9. října
Akcemi nabitá sobota
dolnojirčanská náves 
pohádková louka

8.–9. října
Volby do Poslanecké 
sněmovny
OÚ psáry

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

24

5

27

22
28. září
Svatováclavské 
 posvícení
dolnojirčanská náves

25

16. října
Havelské posvícení
hřiště v psárech

26

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

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

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

Z důvodu hladkého průběhu celé pohádkové cesty Vás žádáme o včasnou registraci Vašich dětí (počet,
výběr trasy a nejvhodnější čas pro Váš start) na stránkách www.psary.cz, www.zsamos.cz
a www.msstedrik.cz.

Pro děti i dospělé zahraje skupina Smeč. Občerstvení zajištěno. Na registrované dětské účastníky, kteří
dorazí  k cíli, čeká limonáda, špekáček a překvapení. Na oslavu 10. výročí Pohádkového lesa po setmění
(cca ve 20 hodin) laserová show.

Obec Psáry Vás srdečně zve  na

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

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

Startovné:
50,-  Kč

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

Hurá!  Pohádkový les má narozeniny :-)  Je nám 10 let :-)   To si žádá gratulanty :-)

 4 Rada a zastupitelstvo

INFORMACE Z OBCE

 8 Co se v obci udělalo 6–7/2021

 9 Pomník padlým hrdinům na návsi 
v Psárech

 9 Fekálie v lese

 10 Zpráva starosty

 14 Průtah – jsme ve finále

 17 Etapa III vodovodu

NÁZORY NAŠICH OBČANŮ

 18 Hřiště na Vápence – ANO či NE? 

 21 Promluví lebka?

SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ KOMISE

 22 Pojeďte s námi do divadla

 22 Kalendář akcí pro seniory

 23 Letní kavárnička

 24 Akcemi nabitá sobota 9. října

 25 Svatováclavské posvícení

 25 Blahopřejeme

 26 Setkání seniorů – Příběh vína

 26 Havelské posvícení

 26 Vzdělání i v seniorském věku

 27 Pohádkový les 2021

VZDĚLÁVÁNÍ

 28 Úspěšné proplutí vodami uplynulého škol-
ního roku

 29 Prázdninová školka s Klubíčkem

 30 NEFORMÁLKO

 34 Učení, které prochází žaludkem 

 36 Městská Policie Jesenice

SPORT

 37 Fotbal – rozpis utkání – podzim 2021

 38 Začněte nový školní rok s taekwon-do!

 39 Pojď hrát fotbal za Slavii!

 40 Floorball Academy

 41 Rozšiř naše řady!

 42 Dětská fotbalová radost v Dolních 
Jirčanech
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Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 17–2021 ze dne 30. června 2021

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

RO Usnesení č. 54/17–2021

I. schvaluje
Uzavření nájemní smlouvy mezi obcí psáry 
(pronajímatel) a  L. Matoušovou (nájemce). 
předmětem smlouvy je nájem bytu v č. p. 150 
na dobu určitou od 1. 8. 2021 do 31. 7. 2022, 
výše nájemného je 5.107,- Kč/měsíčně + 240,- 
Kč/měsíčně paušál služby.
II. schvaluje
Uzavření nájemní smlouvy mezi obcí psáry 
(pronajímatel) a  Mgr. Monikou Mazúrovou 
(nájemce). předmětem smlouvy je nájem 
bytu č. 12 v  č. p. 154 na  dobu určitou od 
1. 8. 2021 do 31. 7. 2022, výše nájemného 
je 4.460,- Kč/měsíčně + 240,- Kč/měsíčně 
paušál služby.
III. schvaluje
Uzavření nájemní smlouvy mezi obcí psáry 
(pronajímatel) a Klárou Homolovou (nájemce). 
předmětem smlouvy je nájem garsonky č.  2 
v č. p. 13 na dobu určitou od 1. 8. 2021 do 31. 7. 
2022, výše nájemného je 3.291,- Kč/měsíčně + 
350,- Kč/měsíčně záloha za služby.
IV. schvaluje
Uzavření nájemní smlouvy mezi obcí psáry 
(pronajímatel) a  Janou Chvapilovou (nájem-
ce). předmětem smlouvy je nájem garsonky 
č.  1 v  č.  p. 13 na  dobu určitou od 1.  8. 2021 
do 31. 7. 2022, výše nájemného je 3.088,- Kč/
měsíčně + 650,- Kč/měsíčně záloha na služby.
V. schvaluje
Uzavření nájemní smlouvy mezi obcí psáry 
(pronajímatel) a  Monikou Fuxovou (nájemce). 
předmětem smlouvy je nájem garsonky č. 3 
v č. p. 13 na dobu určitou od 1. 8. 2021 do 31. 7. 
2022, výše nájemného je 5.061,- Kč/měsíčně + 
2.700,- Kč/měsíčně záloha na služby.
VI. pověřuje
starostu Mgr. Milana Váchu podpisem těchto 
smluv.

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

RO Usnesení č. 55/17–2021

I. schvaluje
přiznání odměny ředitelce Mateřské školy 
Štědřík Martině Šmerglové a  řediteli Základní 
školy Amos Mgr. Danielovi Kohoutovi dle neve-
řejné přílohy usnesení.
HLASOVÁNÍ / PRO: 5 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

RO Usnesení č. 56/17–2021

I. schvaluje
Uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy 
o připojení odběrného místa-tepelné čerpadlo 
č. 21_sOBs01_4121815818 mezi obcí psáry 
a ČeZ Distribuce a. s. na pozemku p. č. 75/95 
v k. ú. Dolní Jirčany za poplatek 40.000,- Kč.
II. schvaluje
Uzavření smlouvy o  uzavření budoucí smlou-
vy o  připojení odběrného místa č. 21_
sOBs01_4121815474 mezi obcí psáry a  ČeZ 
Distribuce a. s. na pozemku p. č. 75/95 v k. ú. 
Dolní Jirčany za poplatek 12.500,- Kč.
III. pověřuje
starostu Mgr. Milana Váchu podpisem těchto 
smluv.
HLASOVÁNÍ / PRO: 5 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

RO Usnesení č. 57/17–2021

I. schvaluje
Uzavření dodatku ke smlouvě o uzavření budou-
cí smlouvy o připojení el. zařízení č. 4121539448 
mezi obcí psáry a ČeZ Distribuce a. s. na pozem-
ku p. č. 85/5 v k. ú. psáry. předmětem dodatku je 
termín pro připojení prodlužuje do 10. 1. 2022.

RADA A ZASTUPITELSTVO
Termín příštího zasedání 
Zastupitelstva obce Psáry

15. září 2021, 18 hod.

II. pověřuje
starostu Mgr. Milana Váchu podpisem tohoto 
dodatku.
HLASOVÁNÍ / PRO: 5 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

RO Usnesení č. 58/17–2021

I. schvaluje
Uzavření dohody o podmínkách předčasného 

užívání stavby mezi obcí psáry a středočeským 
krajem a  společnost pro II/105 psáry, průtah 
(opakování) za podmínek stanovených v  roz-
hodnutích stavebního úřadu.
II. pověřuje
starostu Mgr. Milana Váchu podpisem této do-
hody.
HLASOVÁNÍ / PRO: 5 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 18–2021 ze dne 14. 7. 2021

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

RO Usnesení č. 59/18–2021

I. schvaluje
Uzavření dodatku č. 1 k  veřejnoprávní smlou-
vě o  poskytnutí individuální účelové do-
tace č. s-3093/OŽp/2020 mezi obcí psáry 
a  středočeským krajem na  akci „Kanalizace 
psáry – páteřní sběrač“. předmětem dodatku je 
změna termínu ukončení akce do 31. 8. 2021.
II. pověřuje
starostu Mgr. Milana Váchu podpisem tohoto 
dodatku.
HLASOVÁNÍ / PRO: 4 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

RO Usnesení č. 60/18–2021

I. uděluje
Výjimku z  Územního opatření obce psáry č. 
4/2007 o stavební uzávěře – studny dle čl. 4 to-
hoto opatření:

1. Ing. Ludmila Bukovič Orságová a Věroslav 
Bukovič – pozemek p.  č. 976/13 v  k. ú. 
psáry.

HLASOVÁNÍ / PRO: 4 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

Oznámení o době a místě konání voleb
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se konají v pátek 
dne 8. října 2021 od 14 do 22 hodin a v sobotu dne 9. října od 8 do 14 hodin. 
Místem konání voleb je volební místnost na OÚ Psáry, Pražská 137, Psáry.

Voliči bude umožněno hlasování poté, co prokáže 
svou totožnost a  státní občanství České republiky 
platným občanským průkazem nebo platným cestov-
ním pasem České republiky. neprokáže-li uvedené 
skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlaso-
vání umožněno.

Voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlaso-
vací lístky. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková 
komise vydá za chybějící nebo jinak označené hlaso-
vací lístky nové.
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Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 19–2021 ze dne 21. 7. 2021

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

RO Usnesení č. 61/19–2021

I. schvaluje
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi 
obcí psáry a strabag a. s. na akci „rekonstrukce 
komunikace nad Cihelnou Dolní Jirčany, psáry“. 
Cena díla se navyšuje z částky 1.144.781,4 Kč 
bez DpH na 1.254.970,94 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. 62/19–2021

I. souhlasí
s  vypsáním veřejné zakázky malého rozsahu 

na  akci „Dodavatel účetních služeb pro obec 
psáry“.
II. jmenuje
Hodnotící komisi pro veřejnou zakázku malé-
ho rozsahu na akci „Dodavatel účetních služeb 
pro obec psáry“ ve složení: Mgr. Milan Vácha, 
Vlasta Málková, nikola raušerová, jako náhrad-
níci Tomáš Hejzlar, renáta Jašková.
III. určuje
Mgr. Milan Vácha jako odpovědnou osobu pro 
veřejnou zakázku malého na  akci „Dodavatel 
účetních služeb pro obec psáry“.
IV. určuje
radního Víta Olmra jako kontrolní osobu pro 
veřejnou zakázku malého rozsahu na  akci 
„Dodavatel účetních služeb pro obec psáry“.
HLASOVÁNÍ / PRO: 5 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 20–2021 ze dne 28. 7. 2021

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

RO Usnesení č. 63/20–2021

I. schvaluje
Uzavření smlouvy o  poskytnutí dotace 
č. 1190900510 mezi obcí psáry a státním fon-
dem Žp Čr na akci „stromy pro psáry“ ve výši 
136.884,- Kč.
II. schvaluje
Uzavření smlouvy o  poskytnutí dotace 
č. 1190900510 mezi obcí psáry a státním fon-
dem Žp Čr na akci „stromy pro Dolní Jirčany“ 
ve výši 157.044,- Kč.
III. pověřuje
starostu Mgr. Milana Váchu podpisem těchto 
smluv.
HLASOVÁNÍ / PRO: 4 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

RO Usnesení č. 64/20–2021

I. schvaluje
Uzavření dodatku č. 13 ke smlouvě o  závaz-
ku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě 
na roky 2011 až 2024 (linka PID č. 334) mezi ob-
cí psáry a ostatními obcemi, Hl. m. praha zastou-
pené spol. rOpID a ArrIVA CITY s. r. o.
II. pověřuje
starostu Mgr. Milana Váchu podpisem tohoto 
dodatku.
HLASOVÁNÍ / PRO: 4 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

RO Usnesení č. 65/20–2021

I. souhlasí
s  vypsáním veřejné zakázky malého rozsahu 
na  akci „rekonstrukce opěrné zdi parc. č. 1/2 
v k. ú. Dolní Jirčany, etapa č. 2“.

II. jmenuje
Hodnotící komisi pro veřejnou zakázku malé-
ho rozsahu na  akci „rekonstrukce opěrné zdi 
parc. č. 1/2 v k. ú. Dolní Jirčany, etapa č. 2“ ve 
složení: Tomáš Hejzlar, renáta Jašková, nikola 
raušerová, jako náhradníci Vít Olmr, Vlasta 
Málková.
III. určuje
Tomáše Hejzlara jako odpovědnou osobu pro 
veřejnou zakázku malého na akci „rekonstrukce 
opěrné zdi parc. č. 1/2 v k. ú. Dolní Jirčany, eta-
pa č. 2“.
IV. určuje
starostu Mgr. Milan Váchu jako kontrolní osobu 
pro veřejnou zakázku malého rozsahu na  akci 
„rekonstrukce opěrné zdi parc. č. 1/2 v  k. ú. 
Dolní Jirčany, etapa č. 2“.
HLASOVÁNÍ / PRO: 4 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

RO Usnesení č. 66/20–2021

I. souhlasí
s podáním žádosti ke Krajskému úřadu stč. kra-
je o navýšení kapacity Mateřské školy Štědřík, 
IČ 06279457 ze současných 124 na  140 dětí 
s platností ke dni 1. 9. 2021.
HLASOVÁNÍ / PRO: 4 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

RO Usnesení č. 67/20–2021

I. schvaluje
Záměr směny pozemků p.  č. 660/5 o  výměře 
2513 m², 660/15 o výměře 1158 m² a 660/16 
o výměře 39 m² za pozemky č. 491/9 o výměře 
1940 m², 494/7 o výměře 53 m², 497/20 o vý-
měře 904 m², 497/42 o výměře 10 m², 497/43 
o  výměře 517 m², 497/44 o  výměře 3664 m², 
497/26 o  výměře 1062 m², 75/94 o  výměře 
416 m², 497/34 o výměře 506 m², 696/21 o vý-
měře 9 m², 497/30 o  výměře 20 m², 497/29 
o výměře 38 m², 75/91 o výměře 2 m², 75/90 
o výměře 51 m², 497/28 o výměře 3 m², 660/14 
o výměře 164 m² vše v k. ú. Dolní Jirčany.
HLASOVÁNÍ / PRO: 4 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

RO Usnesení č. 68/20–2021

I. schvaluje
Uzavření smlouvy č. 9551387224 o  sdružených 
službách dodávky elektřiny mezi obcí psáry a e.
On energie, a. s. na odb. místo sportovní 3, psáry.
II. pověřuje
starostu Mgr. Milana Váchu podpisem této 
smlouvy.
HLASOVÁNÍ / PRO: 4 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

Usnesení z ONLINE zasedání Rady obce Psáry č. 21–2021 ze dne 30. 7. 2021

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

RO Usnesení č. 69/21-2021

I. schvaluje
Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo me-
zi obcí psáry a Čermák a Hrachovec a.  s. 
předmětem dodatku je změna termínu plnění 
do 31. 8. 2021 na akci „Vodovod psáry – připo-
jení obce psáry na posázavský vodovod“. 
II. pověřuje
Místostarostku Vlastu Málkovou podpisem to-
hoto dodatku. 
HLASOVÁNÍ / PRO: 5 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

RO Usnesení č. 70/21-2021

I. bere na vědomí
protokol o otevírání obálek a hodnocení na-
bídek na veřejnou zakázku malého rozsahu 
„Dodavatel účetních služeb pro obec psáry“. 
II. schvaluje
Výběr nabídky od scrinium s.  r.  o. se sídlem 
Mirošovic, na Hůře 418, IČ 09289691 za nabíd-
kovou cenu 44.580,- Kč bez DpH. 
III. pověřuje
Místostarostku Vlastu Málkovou podpisem 
smlouvy. 
HLASOVÁNÍ / PRO: 5 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT
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Co se v obci 
udělalo 6–7/2021

Ing. Renáta Jašková, správa majetku

•	 Odstranění padlých stromů a úklid větví z ko-
munikací a chodníků po bouřkách,

•	 rovnání vyvrácených stromků, oprava kůlů 
a úvazů,

•	 rovnání dopravních značek po bouřkách,
•	 oprava ulomené vlajky na OÚ psáry,
•	 odstraňování splavenin ze silnic Bezejmenná, 

na stráni, Hlavní,
•	 oprava povrchů nezpevněných komunikací 

na objízdné trase v lese a v ulicích Akátová, 
na Babě, na Vápence a Ke Kukaláku,

•	 montáž závor na objízdných trasách,
•	 vyčištění koryta Zahořanského potoka a  re-

tenční nádrže v Dolních Jirčanech,
•	 čištění škarp, žlabů, zanesených kanálů 

a propustků od naplavenin,
•	 sekání trávy v MŠ Štědřík a ve „Třináctce“,
•	 sběr odpadků v  příkopech a  na veřejných 

prostranstvích,
•	 individuální svozy odpadu z domácností,
•	 odstranění nebezpečného herního prvku 

z dětského hřiště na sídlišti Štědřík,
•	 příprava pobytové louky na Vítání občánků, za-

jištění asistence na akci a následného úklidu,
•	 broušení, nátěr a vyčištění altánu na pobyto-

vé louce na Štědříku,
•	 montáž nových označníků autobusových za-

stávek v ulici psárská a pražská a jejich nátěr,
•	 sekání trávy a úklid hřbitovů, údržba pomní-

ků na veřejných prostranstvích,
•	 oprava uzávěru u nádrže na vodu na hřbito-

vě v Dolních Jirčanech,
•	 osazení dopravních značek a poničených zr-

cadel u  přechodu v  ulici Jílovská, Ve stráži, 
na návsi v psárech,

•	 úklid odpadků z okolí cyklostezky,
•	 sekání trávy,
•	 postřik plevele na chodnících a u silničních 

obrubníků,

•	 sekání trávy a údržba okolí vodáren,
•	 úprava květin a  údržba záhonů u  trafiky 

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

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

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

•	 pravidelný svoz pytlů s odpadky z chatových 
oblastí a oblastí odříznutých od pravidelných 
cest popelářů,

•	 pokládka nové zámkové dlažby u  hasičské 
zbrojnice v psárech,

•	 montáž košů na  psí exkrementy v  ulicích 
Duhová, U  studny, před ZŠ Amos,  na po-
bytové louce u  hřiště v  Dolních Jirčanech 
a u hasičské zbrojnice v psárech,

•	 vysekání sopouchů komína v  kotelně ve 
„Třináctce“, montáž a usazení nového komína 
včetně oplechování střechy okolo komína,

•	 demontáž a  odstranění panelů z  objízdné 
trasy na Vápence,

•	 ořezání větví u  lampy veřejného osvětlení 
v ulici Lesní,

•	 provizorní oprava výtluků v  ulici Horní 
a Hlavní,

•	 výměna obrubníku a  oprava chodníku 
v Javorové.

INFORMACE Z OBCE
Pomník padlým 
hrdinům 
na návsi 
v psárech

Ing. Renáta Jašková, správa majetku

stromy vedle pomníku padlým hrdinům na náv-
si v psárech jsou přerostlé, nebezpečně se na-
klánějí nad budovu pekárny a dle posudku od-
borníka je bude nezbytné vykácet. V souvislosti 
s tím se zabýváme myšlenkou větší úpravy okolí 
pomníku ve spolupráci se zahradními archi-
tekty, kteří navrhnou vhodnou výsadbu rostlin 
na tomto místě. Jeden z náčrtů je zde u článku. 
Myslím, že uctění památky lidí, kteří obětovali 
během války své životy, je zcela na místě. pokud 
byste měl někdo nápad, námět či připomínku, 
napište je na e-mailovou adresu jaskova@ psary.
cz, nebo můžete náčrtek poslat poštou, vhodit 
do schránky umístěné na budově OÚ psáry či 
odnést osobně do podatelny.

Fekálie  
v lese

Vlasta Málková, 
místostarostka

při procházce si jeden z  našich občanů všiml 
traktoru s  cisternou, který vypouštěl její ob-
sah do lesa. Byla kontaktována policie Čr a na 
místo se dostavila i  Městská policie Jesenice. 
Šetřením bylo zjištěno, že z cisterny jsou vypou-
štěny fekálie, které byly prokazatelně vyčerpá-
ny z jímek chat. 

Další řešení je v rukou policie.

Je až neuvěřitelné, kam nezodpovědnost a sna-
ha ušetřit může některé lidi přivést. Těžko říci, 
zda si uvědomují, že nejde „jen“ o znečištění lesa 
a jeho okolí, ale i o ohrožení zdraví. Fekálie mo-
hou proniknout do podzemních vod, a tedy do 

studen, ze kterých pijí vodu naši spoluobčané. 

ráda bych touto cestou poděkovala všímavým 
občanům, jimž toto jednání nebylo lhostejné 
a kteří okamžitě informovali policii. 

srdečně vás zveme 24. 9. od 19 do 22 
hodin do Jirčanské hospůdky na  návsi. 
Zazpívá nám Anna Julie Slováčková, 
na kytaru ji doprovodí Matěj Růžička. Těšit 
se můžete na co-
ver verze zná-
mých českých 
i  zahraničních 
písní.

O  žízni a  hladu 
samozřejmě ne-
budete .

rezervace jsou možné na telefonním čísle: 
222 253 711.
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Zpráva
starosty

Mgr. Milan Vácha, 
starosta

PARKOVIŠTĚ NA ŠTĚDŘÍKU

O přípravě nových parkovacích míst na Štědříku 
(proluka mezi administrativní budovou u  zá-
mečnictví a  bytovým domem č. p. 148) jsme 
již informovali. po vydání stavebního povolení 
byla vypsána veřejná zakázka, na  jejímž zákla-
dě jsme vybrali jako nejvýhodnější nabídku od 
společnosti JLT s. r. o. Akce byla zahájena v plá-
novaném termínu a předpokládá se, že by měla 
být dokončena do konce září.

REKONSTRUKCE ULICE 
NAD CIHELNOU

Začátkem dubna jsme vypsali výběrové řízení 
na zhotovitele stavby. Vítězem výběrového řízení 

se stala společnost strabag a. s. za částku 1.386 
tis. Kč včetně DpH. Dle plánovaného harmo-
nogramu byly práce zahájeny 20. května 2021. 
Akce byla zdárně dokončena v  první polovině 
července včetně vyklizení zázemí staveniště.



ÚPRAVA PROSTOR MATEŘSKÉ 
ŠKOLKY

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-
ne třída, kterou bude moci školka denně využí-
vat pro individualizaci vzdělávání, logopedické 

aktivity atp. Kromě herny zde bude k dispozici 
i  samostatné hygienické zázemí. V  březnu by-
lo vydáno stavební povolení. Začátkem dub-
na jsme vypsali výběrové řízení na  zhotovite-
le stavby a  vítězem se stala společnost sArK 
engineering s. r. o. za částku 980 tis. Kč včetně 
DpH. Akce byla zahájena v červenci a v součas-
né době se finišuje, aby bylo vše připraveno 
na začátek nového školního roku.

REKONSTRUKCE ULICE 
NA VÁPENCE

příprava projektu ulice na  Vápence se výraz-
ně zpozdila. proběhlo opakované projednání 
s občany z lokality Vápenka, kteří měli výhrady 
k řešení projektu. původní projekt se snažil vy-
užít omezený prostor v  maximální možné mí-
ře, s čímž nesouhlasili majitelé nemovitostí ve 
spodní části ulice. připomínky byly relevantní 
a oprávněné. Došlo tedy k přepracování projek-
tu, který se nově snaží nejenom zlepšit vzhled, 
ale také integrovat bezpečnostní prvky, které 
dopravu zklidní. po květnové kamerové zkoušce 

se do projektu zapracovává oprava a dobudo-
vání dešťové kanalizace, která ve velké části 
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úseku chybí nebo ji nelze využít. projekt musí 
také zkoordinovat uložení přívodu vody z nově 
budovaného vodovodního přivaděče Želivka. 

předpokládáme, že stavební povolení můžeme 
získat do konce roku. následně vypíšeme veřej-
nou zakázku na zhotovitele stavby.

REKONSTRUKCE ULICE 
V TŘEŠŇOVCE

projektová dokumentace je v základních rysech 
připravena. proběhlo setkání s  obyvateli této 
ulice a  podněty aktuálně zapracováváme do 
projektu. projekt předpokládá úpravu komuni-
kace, odstranění nevzhledných garáží a vytvo-
ření nových parkovacích míst.

PRŮTAH PSÁRY

Akce průtah psáry byla dokončena. V minulém 
čísle psárského zpravodaje jsme mu věnova-
li celý článek a  snad nezbývá než to shrnout. 
Akce se výrazně protáhla a  všichni jsou dnes 
šťastní, že je silnice znovu otevřena. Komplikace 
v průběhu stavby nám vzaly radost z toho, že se 
podařilo sehnat velké množství finančních pro-
středků a po mnoha desítkách let nejenom zka-
pacitnit kanalizaci, ale také zvýšit množství vody, 
které bezpečně projde pod mostem u rubínu, 
aniž by došlo k rozlivu a zatopení okolních ne-
movitostí. pokud se jedná o vzhled, domnívám 
se, že celkovému dojmu z  průjezdu obcí re-
konstrukce velmi pomohla. na  druhou stranu 
naprosto rozumím i mnoha posteskům a dota-
zům, zda dopravní značení musí být tak, jak je, 

jestli musí být informační tabule tak velké, jestli 
musí být dopravních značek tolik, proč nemůže 
být přechod někde jinde a  jestli musí být tak 
nasvícen. Je pravda, že neuvěřitelné množství 
norem a předpisů, které je nutné dodržet, je až 
strašidelné a objektivně velmi negativně ovliv-
ňuje veřejný prostor. Mám dojem, že to v jiných 
evropských zemích tak přísné není, a rád bych 
se tomuto tématu s odborníky na dopravu vě-
noval. Co mne osobně zarazilo nejvíce, jsou 
lampy veřejného osvětlení, které svou výškou 
působí nepřiměřeně. Osvětlení bylo bezpochy-
by zrealizováno v souladu s normami, nicméně 
ještě necháme odborně posoudit, jestli by ne-
šlo nějak „zlidštit“.

REKONSTRUKCE KUTNÁ

V  minulém čísle 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 ší-
ři. rekonstrukce měla navazovat na  uložení 

vodovodního přivaděče, ale bohužel kvůli 
dotazům uchazečů došlo k  průtahům ve ve-
řejné zakázce, kterou vypsal středočeský kraj. 
nakonec bohužel nabídku nikdo nepodal, tak-
že se výběrové řízení muselo opakovat.

Ve druhém výběrovém řízení se již přihlásil ale-
spoň jeden uchazeč a výběrová komise tedy 
mohla vybrat vítěze. Budeme usilovat, aby se 
na středočeském kraji podařilo zajistit co nej-
dříve podpis smlouvy o dílo a aby byly samotné 
práce zahájeny co nejdříve.

DĚTSKÁ HŘIŠTĚ

postupně nám zastarává vybavení našich dět-
ských hřišť. na  základě jednání zastupitelstva 
jsem v  minulém čísle informoval o  záměru 

obměnit a  doplnit dětská hřiště. podněty již 
nějaké máme. Co ovšem způsobilo rozpo-
ruplné reakce, byla avizovaná úvaha o  hřišti 
na Vápence. proto tomuto tématu věnuji samo-
statný článek na str. 18.
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Průtah – 
jsme ve finále

Vlasta Málková, 
místostarostka

Téměř nekonečná stavba průtahu, jehož zho-
tovitelem je firma IMOS Brno a. s., je u  kon-
ce. Spoluinvestorem stavby je obec Psáry 
a  Středočeský kraj (SK) zastoupený Krajskou 
správou a údržbou silnic (KSÚS).

22. června proběhla kontrolní prohlídka vodo-
právním úřadem, 29. června kontrolní prohlíd-
ka komunikace stavebním úřadem. 1. července 
byl průtah vzhledem k  mnoha nedostatkům 
zprovozněn alespoň do fáze předčasného uží-
vání. Kvůli těmto nedostatkům obec nepřevza-
la vodovod ani kanalizaci. V  průběhu měsíce 
července a  srpna došlo k  opravám a  pracím 
na  nedodělcích. O  celkové výši penále, které 
budeme vymáhat na zhotoviteli za nedodržení 
termínu dokončení stavby, vás budeme infor-
movat.

při svých každodenních procházkách stavbou 
jsem vyslechla spoustu stížností a  potíží běž-
ných občanů, ale také plno podnětů, které při-
spěly ke zdárné realizaci stavby.

projektant projektuje, stavební firma staví, tech-
nický dozor kontroluje, a  přesto jsme museli 
velmi často upozorňovat na chyby a posílat do-
pisy na vedení stavební firmy. následně jsme tr-
vali na odstranění všech reklamovaných nedo-
statků. Každý den se během stavby objevovaly 
další a další problémy a o malý zlomek z nich se 
s vámi nyní podělím.

CO VŠECHNO SE MŮŽE 
NA STAVBĚ STÁT?

•	 Špatný stavbyvedoucí a  jeho nadřízený byli 
odvoláni ze svých funkcí bohužel pro nás až 
v prosinci. s novým stavbyvedoucím se zača-
la stavba konečně hýbat.

•	 povedlo se umístit lampu před okno rodin-
ného domu a další doprostřed vjezdu.

•	 Chodníky měly opačný sklon, voda z  nich 

neodtékala a v zimě by z nich bylo kluziště.
•	 Zásah do pietního místa u pomníku na psár-

ské návsi bez svolení obce.
•	 Zjistili jsme, že nově vybudovaná dešťová 

vpusť je přidělaná k silnici, ale do kanalizace 
nevede.

•	 spousta vody v ulici na stráni, nepovedená 
lávka a nabídka našeho občana na vor s pře-
vozníkem, aby se lidé z  této lokality dostali 
do práce.

•	 Fekálie proudící z toalety v rodinném domě. 
nevěříte? Byla to hrůza – nábytek, podlaha, 
zahrada, vše zničené jen proto, že se firmě 
podařilo ucpat kanalizační potrubí.

•	 Blátem zaplavené nové vodovodní potrubí 
a nutnost výměny několika trubek.

•	 problém s  deformací nového kanalizačního 
potrubí. I přes stálé upozorňování na nedo-
statečné hutnění bylo potrubí poškozeno 
a vyžádalo si výměnu cca 200 metrů potrubí.

•	 Zahnutá kanalizační trubka, i  to se na  naší 
stavbě podařilo. potrubí se v ohybu muselo 
rozříznout a doplnit šachtou nebo opět celé 
vyměnit.

•	 Zbytečné úmrtí dělníka při nedodržení BOZp. 
nezapažený výkop způsobil zával, který děl-
ník nepřežil.

•	 Objízdné trasy a moment, kdy přišly obrov-
ské deště, stále proudila voda a objevilo se 
několik zemních pramenů, které nám zničily 
vozovky.

•	 Mnohokrát překopnutý elektrický kabel, kvů-
li čemuž byla vždy část obce bez proudu.

•	 rozbité zrcadlo, povalené ploty a  spousta 
dalších potíží.

•	 Zhotovitel se nás snažil přesvědčit o tom, že 
zemní práce komplikuje skála. skutečnost 

byla jiná a obec tak ušetřila pět a půl milionu 
korun.

•	 Dále nám zhotovitel předložil požadavek 
na  odvoz zeminy kontaminované arzenem 
na speciální skládku. námi objednané geo-
logické zkoušky prokázaly, že arzen se vy-
skytuje jen v  některých částech výkopu. 
Důslednou kontrolou bylo obci ušetřeno 
mnoho milionů korun.

•	 Jdete po chodníku a  na jedné polovině je 
stará zámková dlažba vykrajovaná, na druhé 
nová obdélníková.

•	 Velkým problémem, který jsme řešili, byl vo-
dovod. neudržel potřebný tlak a musela se 
hledat závada. Firmy specializované na hle-
dání poruch a netěsností vodovodů ale bo-
hužel nic nenašly. Zbývala poslední šance, 
a to natlakovat potrubí plynem. Tato zkouška 
ukázala několik problémů a  netěsností. při 
naší smůle se největší závada vyskytovala 
na nejsložitějším místě stavby naproti obec-
nímu úřadu v hloubce 4 metrů. To byl důvod 
umístění semaforu a  další komplikace pro 
naše občany. nyní je potrubí opraveno a tla-
ková zkouška dopadla dobře.

•	 při hledání poruchy na vodovodu se podaři-
lo dělníkům strhnout elektrické vedení, které 
bylo připevněno na  rodinném domě. Byla 
nutná oprava el. vedení i štítu domu.

•	 Určitě se ptáte, proč je před sjezdem 
na Jílové z kruhového objezdu oblouk z dlaž-
by. I my jsme se na to ptali. policie říká, že je 
velmi důležitý ke zpomalení provozu. Chrání 
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občany, kteří přecházejí přes přechod pro 
chodce za kruhovým objezdem. Domluvili 
jsme se na  půlročním zkušebním provozu 
a uvidíme, jak se osvědčí.

Všechno se sice napoprvé nepovedlo, ale vý-
sledek nám doufám bude dělat radost. pravdou 
je, že na stavbě pracovali i dělníci, kteří odvedli 
dobrou práci. Dnes je téměř vše opravené, prů-
tah je průjezdný, kanalizace odtéká a  lidé se 
zbavili fekálií na svých zahradách. Budeme mít 
pro obec vodu z vodní nádrže Želivka a bude-
me si i  přes potíže, které se stavbou průtahu 
byly, užívat všechny tyto výhody.

Dokončený průtah obcí, kruhový objezd, 
nasvětlení přechodu, vyasfaltovaná ulice 
sportovní, konečně upravený prostor před 

restaurací naproti obecnímu úřadu, zkapacitně-
ní mostu u rubínu a postupně i nová výsadba 
zeleně přispěje k modernizaci obce. Život v ní 
bude zase o něco příjemnější.

Opravdu by mě nikdy nenapadlo, co všechno 
se budu muset díky této stavbě naučit. naštěstí 
jsem měla ve svém okolí člověka, který mi byl 
díky svým dlouholetým zkušenostem a  vědo-
mostem velkou oporou při řešení mnoha tech-
nických problémů. Za tuto obrovskou a nezišt-
nou pomoc mu patří velký dík.

Děkuji všem zúčastněným za spolupráci a sho-
vívavost při realizaci této velmi náročné stavby. 
Velmi děkuji všem občanům, kteří byli trpěliví, 
zvládli jak objízdné trasy, tak i  spoustu hluku, 
prachu a dalších nepříjemností.

Etapa III 
vodovodu

Vlasta Málková, 
místostarostka

Další etapa vodovodu budovaného firmou 
Čermák a  Hrachovec se dokončuje. Obec je 
napojena na posázavský vodovod, tedy na vo-
du z  vodní nádrže Želivka. Dojde k  propojení 
této části vodovodu s částí budovanou firmou 
Imos. Jsou dokončeny práce na čerpací stanici 
na Štědříku, kde jsou umístěna nová čerpadla.

po převzetí této části vodovodu, tlakových a la-
boratorních zkouškách budeme postupně pře-
pojovat vodu z nádrže Želivka a přečerpávat ji 
do vodojemu na Vysoké. To bude chvíle, kdy 
uvidíme, jak se systém našich vodovodních sítí 
zachová. Doufejme, že vše proběhne bez vět-
ších potíží.

současně s  rekonstrukcí ulice na  Vápence se 
bude pokládat vodovodní řad, který bude v bu-
doucnu přivádět vodu z posázavského vodovo-
du do vodojemu Vápenka.

Veřejná zakázka vyhlášená středočeským kra-
jem na druhou polovinu asfaltu v ulici Kutné se 
úplně nepodařila. Žádná firma se nepřihlásila 
a středočeský kraj musel vyhlásit soutěž znovu. 
18. 8. komise vybrala zhotovitele zakázky. práce 
v Kutné ulici, na vjezdech, obrubnících a asfaltu 
mohou pokračovat, ale termín zahájení stavby 
neznáme. Dopravní opatření se projednává. 
návržen je průjezd ulice na  semafory, ale po-
třebné souhlasy zatím nemáme.



Projekt byl realizován s přispěním Středo české ho kraje a spolufinancován Státním fondem život-
ního prostředí ČR.
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Hřiště 
na Vápence 
AnO či ne?

Mgr. Milan Vácha, 
starosta

V minulém čísle psárského zpravodaje jsem in-
formoval o  tom, že zvažujeme záměr vybudo-
vat hřiště na Vápence. Impulzem byl požadavek 
jedné psárské maminky, která právě tuto lokali-
tu zmínila jako vhodnou pro nové dětské hřiště.

Dobrý den,

mým konkrétním návrhem na  dětské hřiště 
je pozemek v  ulici na Vápence, parcelní číslo 
620/1, vedle „psárské skály“. Dle katastru ne-
movitostí je obecním majetkem. Jeho východ-
ní část je rovinatá, v hezkém klidném prostředí 
v zeleni, dobře dostupná z celé jižní části psár. 
pozemek je přirozeně ohraničen svahem a křo-
vinami, nehrozí, že by děti utíkaly do cesty. 
V příloze zasílám fotky. U skály se každoročně 
koná pálení čarodějnic, hřiště poblíž by se i při 
této akci rodičům hodilo. Ideální by bylo pone-
chat plochu nezpevněnou, travnato-kamenitou, 
tak jak je nyní, a umístit zde několik prolézaček, 
houpaček, skluzavek nebo kolotočů a  písko-
viště spolu s  lavičkami pro rodiče – například 
formou dočasné stavby. rozhodně je vzhle-
dem k blízkosti lesa vhodné zachovat přírodní 
ráz místa a herní prvky vybírat dřevěné, v  lese 
co nejméně nápadné, a  použít co nejméně 
betonu. prosím o  projednání možnosti stavby 
dětského hřiště – například i v podobě dočas-
né stavby – v  tomto místě a vydání oficiálního 
vyjádření obce k  tomuto konkrétnímu návrhu 
v celém jeho znění. Fotky v příloze.

Děkuji, s pozdravem

Musím říci, že se mi vrátila na mysl diskuze, která 

probíhala mezi zastupiteli již někdy před 14 le-
ty. přišel podobný podnět, jestli by nestálo za to 
udělat nějaké hřiště u  vodojemu na Vápence. 
Dokonce se objevil i názor, jestli třeba nevybu-
dovat na  skále Vápenka rozhlednu. Tehdy vý-
razně převážil názor, že se jedná o poklidnou, 
přírodní část obce a že není úplně žádoucí, aby 
se do těchto míst přiváděly další aktivity nad 
rámec toho, co se tam děje běžně dnes, tedy 
že tudy pouze procházejí lidé z  okolí v  rámci 
běžných procházek. Výše uvedený podnět byl 
impulzem k otevření této otázky na červnovém 
zasedání zastupitelstva, které k návrhu nebylo 
zdaleka tak odmítavé jako tehdy. po uveřejnění 
výzvy v psárském zpravodaji přišlo několik reak-
cí, z nichž některé níže uvádím.

REAKCE 1

Dobrý den,

ráda bych reagovala na článek týkající se míst-
ních dětských hřišť. Zřízení dětského hřiště 
zrovna u  vodojemu považuji za skvělý nápad. 
Lokalita u vodojemu mi přijde pro dětské hři-
ště více než vhodná, protože děti nebudou ru-
šit obyvatele v okolní zástavbě, hřiště nebude 
přímo sousedit s frekventovanou silnicí a navíc 
nebude hned vedle dětského hřiště hospoda.

Ačkoliv sama mám ještě velmi malé děti, do-
mnívám se, že by bylo dobré, aby na hřišti by-
ly nejen herní prvky pro nejmenší (skluzavka, 
houpačka, pískoviště), ale i takové herní prvky, 
které by mohly využít i starší děti. Konkrétně mě 
napadá třeba do země zapuštěná trampolína, 
která je velmi oblíbená a vhodná pro všechny 
věkové skupiny. Dále třeba nějaké prvky urče-
né ke šplhání/lezení, ke kterým by možná bylo 
možné využít i přilehlou skálu.

pokud hřiště u vodojemu (nebo na obdobném 
klidném místě) vznikne, tak to bude skvělé.

S přátelským pozdravem

REAKCE 2

Vážený pane starosto,

četl jsem v  psárském zpravodaji vaši vyzvu, 

aby se občané vyjádřili k  záměru vybudo-
vat v  psárech nové dětské hřiště. Jako jedna 
z  možností byla zmíněna lokalita u  vodojemu 
na Vápence. Osobně si myslím, že dětská hřiš-
tě by měla být umístěna tam, kde bydlí nejvíce 
mladých rodin s dětmi, popř. tam, kam děti nej-
více chodí – v blízkosti školy, školky nebo spor-
tovního areálu. proto mi připadá jako nejvhod-
nější oblast kolem fotbalového hřiště – tam již 
malé hřiště je (chodíme tam s vnučkami), ale ur-
čitě by stálo za to ho rozšířit a „zmodernizovat”.

Lokalitu u  vodojemu Vápenka nepovažuji za 
vhodnou především z toho důvodu, že by hřiš-
tě nesloužilo dětem, ale dospělé mládeži, která 
si tuto lokalitu (skálu u vodojemu) vybrala jako 
místo pro večerní popíjení alkoholu a  přísluš-
nou zábavu po uzavření psárských hospod. Je 
velmi pravděpodobné, že dětské hřiště by na-
konec sloužilo jinému než původně zamýšlené-
mu záměru.

S pozdravem…

REAKCE 3

Vážený pane starosto,

podle informací z  psárského zpravodaje jsem 
se dozvěděla, že je v plánu u skály vybudovat 
nové dětské hřiště. Byla bych velmi ráda, jestli 
by bylo možné vybudovat alespoň část něče-
ho podobného, jako na přiložené fotografii (na 
následující straně). Myslím, že nemluvím jen za 
sebe, ale i za spoustu jiných mladých obyvatel 
psár. Takové hřiště se nachází akorát v Jesenici 
na  Mladíkově. Tato lokalita je celkem obtížně 
dostupná, pokud si chce člověk dojít zacvičit, 
a parkovat se tam moc nedá.

Velmi si vážím alespoň zvážení mého návrhu.
S pozdravem…

REAKCE 4

Dobrý den,

ve Zpravodaji jsem četla o  úmyslu vybudovat 

NÁZORY NAŠICH 
OBČANŮ
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dětského hřiště na Vápence. po diskuzi s několi-
ka sousedy bych vám ráda vyjádřila svůj nesou-
hlas s tímto nápadem, a to z několika důvodů.

1. Oblast Vápenky je jedno z  posledních míst 
v  obci, kde je zachována příroda, louka, les 
a myslím, že urbanizace si užíváme dostatek.

2. V okolí Vápenky mají všichni obyvatelé velké 
zahrady s prolézačkami a  trampolínami, místo 
nebude pravidelně využívané dětmi. (včetně 
iniciátora petice za hřiště)

3. V  psárech máme funkční hřiště, a  navíc 
na dětském hřišti u fotbalového hřiště je mož-
nost koupit si občerstvení, schovat se do stínu 
a  skloubit hlídání malého dítěte v  době, kdy 
větší děti mají trénink.

4. Okolí Vápenky je známé velmi vysokým vý-
skytem klíšťat.

5. Bohužel v okolí Vápenky se schází starší mlá-
dež a hrozí, že budou využívat zastrčené hřiště 
jak s alkoholem, tak s drogami.

Zásadně nesOUHLAsÍM s  vybudováním 

dětského hřiště jako kompenzace pro obyva-
tele psár za újmu způsobenou opravou silnice.

pokud chcete nějakou kompenzaci poskytnout, 
pak ji poskytněte všem. Tedy dětem, které mu-
sí do školy a  hřiště nevyužívají. Lidem, kteří 
jezdí do práce, lidem, kteří mají odrostlé děti. 
starším občanům, kteří museli jezdit oklikou 
k doktorům, za nákupy.

naše obec dělá úžasnou práci v  péči o  děti 
a seniory. Co dělá obec pro občany středního 
věku?

Můžete zlevnit popelnice, můžete uspořádat 
zábavu na  hřišti, můžete poskytnout nádoby 
na  bio odpad. To jsou akce, ze kterých bude 
profitovat většina. Čas strávený objížděním 
nám nikdo nevrátí, ale újma byla také přede-
vším finanční. Můžete zainvestovat do okolí fot-
balového hřiště, aby se toto stalo ještě lepším 
místem pro sport a relaxaci. Můžete zainvesto-
vat do úklidu a  zřízení pěkného parku v  okolí 
pekárny Laguna a prodejny Freta, kam většina 
občanů (včetně maminek s malými dětmi) cho-
dí, to místo je špinavé, bez trávy a pěkných keřů 
a stromů. I když to není pozemek obce, přesto 
by jeho zvelebení stálo za to.

Myslím, že aktivit pro všechny občany psár jako 
,,kompenzace“ by se našlo dostatek, aniž by se 
zničil kus téměř neporušené přírody.

Děkuji za zvážení

Z výše uvedených reakcí je patrné, že téma je 
kontroverzní stejně jako před lety a bude nutné 
se více zaobírat zjišťováním, jakou má realizace 
skutečně podporu mezi místními. Je dnes jas-
né, že ať se hřiště vybuduje, nebo se naopak 
nevybuduje, tak v  obou případech bude část 

lidí velmi nespokojena. Z tohoto důvodu zastu-
pitelstvo projedná záměr opakovaně na svém 
zářijovém zasedání a dohodneme se na možné 
formě dalšího postupu.

Pozn. Ani jeden příspěvek nepřišel anonymně, 
ale jména nezveřejňujeme, jelikož cílem tohoto 
článku není štvát lidi různých názorů proti sobě, 
ale poukázat na věcný rozpor v názorech (nutno 
dodat, že na obou stranách racionálních) našich 
obyvatel a  společně pochopit komplikovanost 
situace.

Hřiště v Jesenici na Mladíkově

Promluví 
lebka?

MUDr. Jaroslav Sokol

V lese se dá najít leccos. Občas houby, černou 
skládku, divočáka, ale najít lidskou lebku, to se 
skutečně nepodaří každý den. A  přece se tak 
v  loňském roce stalo. V  listopadu 2020 mladý 
muž při procházce lesem nedaleko obce psáry 
nalezl modrý igelitový pytel pohozený poblíž 
lesní cesty mezi vzrostlými stromy. Chtěl pytel 
z lesa uklidit, ale ten se roztrhl a vypadla z něj 
lidská lebka. neváhal, zavolal na  158 a  nález 
ohlásil. Tím se spustil proces ohledání místa ná-
lezu, zajištění stop a následné rozsáhlé pátrání 
jak po totožnosti oběti, tak i po samotném pa-
chateli. V tyto dny je vyšetřování u konce. A co 
se vlastně zjistilo?

Lebka, které chybí zuby i dolní čelist, patřila že-
ně a ležela v zemi cca 70 až 100 let. 
Žena byla s  největší prav-
děpodobností zavražděna, 
neboť je v  lebce průstřel střelou ráže 
9  mm, která byla vyráběna pro armádní 
pistole Luger – parabellum. Dále byla zjištěna 
fraktura obličeje. Žena byla dospělá, ale přes-
nější věk antropolog neurčil. nemáme ani 
měřitelnou DnA. Tady stopy končí. Totožnost 
nebyla zjištěna, vyšetřování bylo uzavřeno 
a případ odložen.

Jaký byl osud této ženy můžeme jen hádat 
a  zahrát si na  sherlocka Holmese. Lebka byla 

nalezena v  igelitovém pytli nedaleko osídlení 
v listnatém lese vysázeném dlouho po její smr-
ti. Žádné další ostatky nalezeny nebyly. Lebka 
samozřejmě nepřišla do lesa sama. někdo ji 
tam musel donést. nabízí se vysvětlení, že by-
la nalezena při rytí záhonů či základů nebo jiné 
činnosti. Znova zakopat a žít s vědomím přítom-
nosti lebky na vlastní zahradě není ideál ní před-
stava. popelnice také není dobré řešení. Zavolat 
policii a vysvětlovat? nechat si rozkopat zahra-

du či zastavit stavbu? nerudovská 
otázka – kam s ní? Les je blízko, ať 
si s ní poradí někdo jiný. nalezená 
lebka nemusí však mít nic společ-

ného s naší obcí. Zůstává nezodpově-
zenou otázkou, kde je zbytek kostry 

a komu patří…

Jistě vás při čtení napadlo, jak bu-
de s  lebkou naloženo. protože byla nalezena 
na našem katastru, předala nám ji po ukončení 
vyšetřování policie Čr a bude pohřbena na na-
šem hřbitově.
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SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ 
KOMISE

Vlasta Málková, místostarostka
a předsedkyně sociální a kulturní komise

MRAŽENÉ 
VITAMÍNY 
PRO SENIORY

naši senioři mohou na-
koupit zdravé mražené 
potraviny za výhodné ce-
ny bez nutnosti 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

POJEĎTE S NÁMI DO DIVADLA 
NA MUZIKÁL KAT MYDLÁŘ

V  minulém Zpravodaji jsme vás informovali, 
že 23. září po delší pauze opět zamíříme do 
divadla. Tentokrát to bude Divadlo Broadway 
a muzikál Kat Mydlář. Výherci celoroční soutě-
že poznávejte místa v naší obci mají vstupenky 
rezervovány.

několik míst na muzikál je ještě k dispozici a zá-
jemci se mohou o jejich dostupnosti informovat 
na emailu trinactka@psary.cz.

Letní kavárnička
Jaroslava Bártová

Červenec přinesl nejen krásné letní dny, ale ta-
ké zmírnění protiepidemických opatření a mož-
nost opět se setkávat naživo. 

23. července jsme se konečně sešli v naší tzv. 
KAVÁrnIČCe, na  kterou jsme se moc těšili. 
Konala se v  přírodě, jako každý rok touto do-
bou. pro případ, že by pršelo, nám pan Jiří Tesař 

pomohl postavit stan. počasí nám ale přálo.

Každý z  nás donesl nějakou dobrotu, nechy-
běla ani sklenička s přípitkem. A co bylo hlav-
ní, měli jsme si stále co povídat. na všech bylo 
vidět, jak jsou šťastní. V době zákazu shromaž-
ďování jsme pořádali kavárničku on-line, ale to 
není ono… 

Už se těšíme na příští akci. Jsme dobrá parta, 
neváhejte, přijďte mezi nás a nezapomeňte vzít 
s sebou dobrou náladu.

každý týden
úterý Jóga – pilates (od 14. 9.) 10.00 škola
úterý Korálkování 15.00 Třináctka
středa Zdravotní cvičení (od 15. 9.) 9.30 Laguna
čtvrtek Jóga se Šárkou (od 30. 9.) 18.00 ZŠ
září

13. 9. Procházka s trek. holemi 10.00 před OÚ
16. 9. Angličtina u čaje 9.00 Třináctka
22. 9. Diskusní středa 14.00 OÚ

23. 9.
Divadlo – muzikál Kat 
Mydlář 16.15 zastávky

28. 9. Svatováclavské posvícení 13.00 náves DJ
30. 9. Angličtina u čaje 9.00 Třináctka
30. 9. Kavárnička 14.00 Třináctka

říjen
6. 10. Univerzita třetího věku 14.00 Třináctka
7. 10. Angličtina u čaje 9.00 Třináctka

7. 10.
Setkání seniorů – 
Příběh vína 14.00 Třináctka

9. 10. Dýňobraní náves DJ
11. 10. Procházka s trek. holemi 10.00 před OÚ

16. 10. Havelské posvícení 13.00
hřiště 
Psáry

20. 10. Univerzita třetího věku 14.00 Třináctka
21. 10. Angličtina u čaje 9.00 Třináctka
 Reiki dle dohody

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

SOCIÁLNÍ PRACOVNICE

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

Je potřeba se dopředu objednat: 
socialnipracovnice@psary.cz

CVIČENÍ SENIORŮ

Od září, po dlouhé covidové pauze, opět po-
kračuje oblíbené cvičení seniorů. Zájemci se 
mohou hlásit na emailu trinactka@psary.cz ne-
bo telefonicky na tel. 602 224 817. přihlásit se 
musí i  ti, kteří mají kurz již uhrazen z  loňského 
roku a  nemohli jej čerpat díky epidemickým 
opatřením.
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Miloslav Barták
Alena Havlíčková
Hana Kočová
Karel Tatar
Miloslav Burian
Zdeněk Hácha
Vladimír Rak

Mária Večesová
Marcela Miklová
Ludmila Hlavatá
Jiří Vaněček
Ladislav Mühlstein
Emilie Černá
František Petrásek

Zdeňka Adámková
Jiří Bureš
Jarmila Kalousková
Jiří Lisý
Tomáš Petermann
Jiří Tesař

Blahopřejeme
všem našim seniorům, kteří v září 
a říjnu oslaví svá významná životní jubilea!

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

NOČNÍ BOJOVKA ANEB CO SE 
DĚJE V LESE PO SETMĚNÍ

V  loňském roce se díky protiepidemickým 
opatřením řada oblíbených obecních akcí ne-
konala. Mezi ty, které jsme měli v plánu, ale ne-
zrealizovaly se, patřila i  říjnová noční bojovka. 
pevně věříme, že letošní podzim bude alespoň 
venkovním akcím příznivě nakloněn.

Tiše, les usíná. Končí doba světla a přichází vlá-
da tmy. Ve tmě ožívají stíny, dříve přátelské stro-
my náhle vypadají hrůzostrašně, zvuky linoucí 
se z lesa nahánějí husí kůži, fantazie začíná pra-
covat na  plné obrátky. A  teď si představte, že 
v lese nejste sami… Tma láká bytosti, které bys-
te za denního světla nikdy nepotkali. Mihotající 
se světýlka nad mokřinami se mění v bludičky, 
před kterými byste se měli vždy mít na  pozo-
ru, na lesní palouk přitančí víly, z vody se vynoří 

vodník, který nelibě nese, když se někdo přiblí-
ží k  jeho království, z hloubi lesa se ozývá po-
divnými skřeky hejkal a doporučuje se stále se 
dívat pod nohy, abyste nezakopli o skřítky nebo 
abyste snad náhodou nepřekročili bludný ko-
řen. To byste pak již nikdy nemuseli najít cestu 
zpět…

snad se nám tímto podařilo vás nalákat na dal-
ší z  nočních her, kterou pořádá obec psáry 
a která startuje dne 9. října 2021 od 18.30 ho-
din na  pohádkové louce (křižovatka Javorové 
a  Ke  Kukaláku). Hra je doporučena pro školní 
děti (mladší případně v doprovodu dospělých 
nebo starších sourozenců), délka trvání trasy 
cca 50  minut, děti půjdou po skupinkách cca 
2–3 dětí. registrace na noční hru budou spuš-
těny v  polovině září 2021. s  sebou nezapo-
meňte baterku, pevné boty a spoustu odvahy! 
Občerstvení na místě, jak je již naším zvykem, 
bude zajištěno.

Akcemi nabitá 
sobota 9. října
PODZIMNÍ DÝŇOBRANÍ

na sobotu 9. října se mohou opět těšit malí i vel-
cí. Odpoledne dolnojirčanskou náves tradičně 

zaplaví dýně. Malé i velké, veselé i strašidelné, 
na okrasu i k jídlu. Odpoledne zpestří dlabání 
dýní, soutěž o nejkrásnější výtvor, soutěž o nej-
hezčí halloweenskou masku a výroba zápichů. 
Každý rok je součástí akce i rozmanitá nabídka 
jídel. Jak jinak než z  dýní. po vyhodnocení se 
na návsi shromáždí průvod masek, který se vy-
dá k rybníku Junčáku, kde se po hladině rybní-
ka budou pouštět svítící lekníny.

SVATOVÁCLAVSKÉ POSVÍCENÍ

Září jako obvykle přinese oblíbené 
svatováclavské posvícení, které letos pro-
běhne v  úterý 28. 9. na  dolnojirčanské návsi. 
Odpolední program opět zpestří spousta vy-
stoupení.

Děti si užijí pirátské verbováníčko aneb pirátský 
výcvik pro všechny nebojácné kluky i holky. Těšit 
se můžete na vystoupení noc v obrazárně v po-
dání tanečně šermířské společnosti Iris, která 
pro děti také přichystá povídky z děravé kapsy. 
pro ty nejmenší jsme opět pozvali loutkové diva-
dlo. Divadlo Klubko tentokrát nabídne tradiční 
perníkovou chaloupku.

Odpoledne otevře příjezd svatého Václava a na 
programu svatováclavského posvícení nebu-
dou chybět ani vystoupení dětí ze školy a díl-
ničky. náves zaplní stánky s nejrůznějším občer-
stvením a posvícenskými dobrotami.

program bude koncipován a případně upravován 

v souladu s možnými protiepidemickými opatře-
ními. podrobnější informace naleznete během 
září na webu obce a na obecních vývěskách.



26 www.psary.cz  psárský ZprAVODAJ / srpen / 2021 27

HAVELSKÉ POSVÍCENÍ

na  tradici psárských posvícení naváže i  letos 
16. října Havelské posvícení, které proběhne až 
do pozdního odpoledne na  fotbalovém hřišti 
ve psárech.

Čeká na  vás již tradiční fotbalové utkání staré 
gardy vs. ženy v netradičních kostýmech, zába-
va pro děti, pivo, grilované pochoutky a  řada 
dalších dobrot.

SETKÁNÍ SENIORŮ

Bohužel ani letos vzhledem k  epidemické si-
tuaci nepořádáme oblíbený zájezd do sklípku. 
O  zážitek z  ochutnávky vína vás však neochu-
díme. V  rámci setkání seniorů jsme pro vás 
na 7. 10. od 14 hod. ve Třináctce připravili před-
nášku Příběh vína, kterou vás provede pan Jiří 
Mejstřík, tvůrce rozhlasových pořadů Červený 
a bílý, Hovory o víně a autor několika knih.

počet míst je omezen, proto prosíme o  včas-
nou rezervaci na  trinactka@psary.cz nebo 
na tel. 602 224 817. Vstupné 100,- Kč.

Kdo je Jiří Mejstřík?

Obdivovatel vína a hledač jeho skrytých význa-
mů, váhavý milovník života a věčný pochybovač, 
vyznavač paradoxů, v  jejichž záhybech doufá 
nalézt ta nejskrytější tajemství. Vystudovaný 
právník, který okusil řadu zaměstnání včetně 
manuálních. s vínem rozjímá dlouho, publiku-
je o něm posledních deset let. Je také tvůrcem 
rozhlasových pořadů (Červený a bílý – oceněn 
Zlatým znojemským hroznem 2006, Hovory 
o  víně – s  Lukášem Hurníkem) a  autorem knih 
(Češi v cizině, Hovory o víně a Filosofie a mysti-
ka vína) podílel se na vzniku televizního seriálu 
putování za vínem. V poslední době se věnuje 
historii a současnosti vinařství a vinohradnictví 
v Čechách.

Zdroj: www.cbdb.cz/autor-33264-jiri-mejstrik

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

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

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

Z důvodu hladkého průběhu celé pohádkové cesty Vás žádáme o včasnou registraci Vašich dětí (počet,
výběr trasy a nejvhodnější čas pro Váš start) na stránkách www.psary.cz, www.zsamos.cz
a www.msstedrik.cz.

Pro děti i dospělé zahraje skupina Smeč. Občerstvení zajištěno. Na registrované dětské účastníky, kteří
dorazí  k cíli, čeká limonáda, špekáček a překvapení. Na oslavu 10. výročí Pohádkového lesa po setmění
(cca ve 20 hodin) laserová show.

Obec Psáry Vás srdečně zve  na

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

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

Startovné:
50,-  Kč

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

Hurá!  Pohádkový les má narozeniny :-)  Je nám 10 let :-)   To si žádá gratulanty :-)
VZDĚLÁNÍ I V SENIORSKÉM 
VĚKU

Od podzimu opět startuje další semestr 
Virtuální univerzity třetího věku. Zahájíme ho 
6. října ve Třináctce. Účastníci předešlého bě-
hu hlasovali a vítězným tématem pro další se-
mestr jsou Dějiny oděvní kultury II.

V  tomto pokračování tématu předešlého se-
mestru se přeneseme do období po Bílé hoře, 
do doby rokoka, biedermeieru a dojdeme až 
k přelomu 19. a 20. století.

Vy, kdo toužíte po nových informacích, rádi 
trénujete svou paměť a  chcete se setkávat 
s  podobně naladěnými aktivními lidmi, mů-
žete právě nyní rozšířit řady našich „studen-
tů“. Více informací vám ráda poskytne Vlasta 
Málková, tel. 602 714 101.
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Úspěšné 
proplutí vodami 
uplynulého 
školního roku

Michaela Gasior

V  uplynulém školním roce byly vody školního 
roku téměř po celý rok zakalené omezením výu-
ky na distanční formu. přesto se každý vyučující 
snažil zvládnout každodenní radosti i starosti vy-
učovacího procesu na dálku s napnutou plach-
tou a  maximální podporou svého žákovského 
týmu plavčíků, často ukrytých v  podpalubí za 
vypnutou kamerou. Majákem nám všem byla 
naděje, že se alespoň na konci roku společně 
sejdeme ve škole takové, jak ji známe, a do ča-
su prázdnin vkročíme trošku stabilizovaní. Celý 

tým školy se snažil nepropadat mořské nemoci, 
přestože časté a nenadálé změny epidemiolo-
gické situace ovlivňující následné omezení ve 
výuce by dokázaly vyvést z rovnováhy i zkuše-
ného mořského vlka. společně jsme dopluli do 
klidných vod přístavu a  spolu s  předáním vy-
svědčení všichni zavolali jedno velké ahooooj 
a na viděnou v září v novém školním roce.

Jedním z  pilířů příjemné atmosféry ve škole 
jsou i  přátelské vztahy v  týmu zaměstnanců, 
o které se snažíme společně pečovat. Jednou 
z  hezkých, týmově prožitých chvilek, byl závě-
rečný teambuilding. Jednalo se o  odpolední 
plavbu parníkem po Vltavě. Je již tradicí, že 
se naše společná setkání nesou v  tematickém 
duchu, ke kterému ladíme nejen program ak-
ce, ale i  své oblečení. Tentokrát ze světa, kde 
hlavní barvou je modrá a bílá a  typickým vzo-
rem proužek. nebe bylo modré, hladina klidná, 
atmosféra příjemná a pohled na svět z paluby 
lodi uklidňující. Kéž by i další školní rok přinesl 
možnost plout společně v  podobném duchu 
s  předvídatelným lodním plánem, jasným azi-
mutem a  kormidlem pevně v  rukou kapitána 
každé školy.

VZDĚLÁVÁNÍ Prázdninová 
školka 
s Klubíčkem

Petra Honková

I  toto léto jsme prožili v  duchu prázdninové-
ho Klubíčka. Letos jsme první týden strávili 
s Lučním dobrodružstvím s beruškou a užili jsme 
si pěší výlet loukou do psár. Tam jsme navštívili 
Domov Laguna, kde jsme se podívali na zvířát-
ka a  opekli si špekáčky. Další týden, s  Lesním 
dobrodružstvím s veverkou, jsme prožili na les-
ním hřišti ve Vestci, kde kromě toho, že se děti 
vyřádily na dřevěných prolézačkách, se i prošly 
nad vodní hladinou vesteckého rybníka. A po-
slední týden Vodní dobrodružství s  kapříkem 
jsme si opravdu vodu užili dost a dost, navštívili 
jsme Vodní svět v Hulicích a jako přídavek děti 
prožily chvilku i se včelkami ve Včelím domě.

ráda bych poděkovala Štěpánce a  koníkovi 

Granátovi, který povozil všechny děti, které si to 
přály, ochotným myslivcům ze spolku Borovina 
a Lubomírovi z Kozích pelíšků z Jílového u prahy.

A hlavně všem 47 dětem, které celému progra-
mu dávají nejvíc, a  lektorkám Terce, Zdeňce, 
renče a pétě, bez kterých by to nešlo.



30 www.psary.cz  psárský ZprAVODAJ / srpen / 2021 31

Neformálko
Daniela Fremuntová, Renáta Kizurová

TÁBORY

V  červenci se děti z  naší obce měly možnost 
účastnit celkem pěti příměstských táborů, kte-
ré proběhly za podpory MŠMT a byly tak zcela 
zdarma.

první týden byl pod vedením Františka páva 
a Tomáše Minarčíka. sešly se starší děti a užily 
si spoustu zajímavých a dobrodružných aktivit. 
nejoblíbenější byly hry s  airsoftovými zbraně-
mi, různé tvoření a také dva výlety za plaváním 
do bazénu.

Monika Fuxová s  Ivetkou Herzánovou navá-
zaly další týden neméně zajímavým progra-
mem. Mladší děti s nimi cestovaly do pravěku. 
s renátou Kopanicovou a Monikou Mazúrovou 
ve stejném čase starší děti objevovaly přírodu. 
nechybělo ani seznámení se s hady a dalšími 
zajímavými živočichy. společně starší i  mladší 
prošli podzemní štoly a užili si celodenní výlet 
do Jílového.

Třetí týden se ze ZŠ AMOs staly Bradavice, ko-
nal se zde totiž příměstský tábor Čar a kouzel 

pod vedením renáty a  Míši Kizurových. Malí 
kouzelníci si v  kouzelnických kolejích vyrobili 
táborové vlajky, vymysleli si kouzelnická jména 
a sbírali výherní žetony za hry a soutěže.

Letos podruhé měly děti z  příměstského tá-
bora, společně s  dětmi z  Klubíčka, možnost 
strávit jedno odpoledne s  myslivci ze spolku 
BOrOVInA. Ti si pro ně opět připravili pes-
trý program u  rybníku Kukaláku i  ve své klu-
bovně. Děti poznávaly zvířata podle obrázků. 
seznámily se s  různými rasami loveckých psů 
a některá plemena viděly i naživo. Mohly si pro-
hlédnout trofeje, prasečí kůži a největším zážit-
kem bylo střílení z luku a vzduchovky. Myslivci 
trpělivě odpovídali na zvídavé otázky dětí, kte-
ré pokračovaly i u tradičního opékání špekáčků. 
Děkujeme a těšíme se na další setkání!

poslední červencový tábor se konal souběž-
ně s olympijskými hrami, a  tak téma bylo také 
sportovní. Tereza Velebová s  Bárou Crkvovou 
připravily pro děti spoustu sportovních aktivit, 
her a soutěží.

Přehled pravidelných kroužků a kurzů pořádaných obcí Psáry ve školním roce 2021/2022

Kroužky pro školní děti:
pondělí
14:00–14:45 Teen jóga pro slečny 6.-9. třída Daniela 

Fremuntová
840,-

15:00–15:45 Dětská jóga 1.-3. třída Daniela 
Fremuntová

840,-

16:00–20:00 Klavír – individuálně lekce 30, 
45 minut

1.-9. třída stania ramešová    2800,-/4200,-

úterý
15:00–16:30 DIGI hrátky 3.-5. třída Jiří Kučera 1120,-
16:30–18:00 programování 6.-9. třída Jiří Kučera 1120,-
15:30–17:00 Šití 3.-9. třída Denisa sokolová 1260,-
18:00–19:00 Lezení 5.-9. třída Antonín schreiber 1120,-
středa
14:05–14:50 Angličtina 8.-9. třída nicholas Haris 1400,-
15:00–15:45 Angličtina 6.-7. třída nicholas Haris 1400,-
15:50–16:35 Angličtina 4.-5. třída nicholas Haris 1400,-
15:00–16:30 Multimédia 6.-9. třída Jiří Kučera 1120,-
18:00–19:00 Míčové hry 3.-9. třída Katka 

schreiberová
   500,-

čtvrtek
15:00–16:00 Dramaťák 1.-4. třída Monika Mrkvová    840,-
16:00–17:00 Dramaťák 5.-9. třída Monika Mrkvová    840,-
Pátek
15:30–16:30 Keramika na obecním úřadě 1.-9. třída Tereza starostová 1260,-
17:00–19:00 novinářský kroužek 8–18 let Vít Olmr, 

M. Bětáková 
 zdarma

Termín bude upřesněn v září
15:00–16:00 Chovatelský 1.-4. třída renata 

Kopanicová
   840,-

16:00–17:00 Chovatelský 5.-9. třída renata 
Kopanicová

   840,-

15:00–16:00 přírodovědný 5.-9. třída Monika Mazurová    840,-

Kurzy pro předškolní děti a pro dospělé:
pondělí
9:30–10:45 Jóga pro maminky a batolata  1–3 roky pavla Šátrová 2400,-
středa
9:00–10:00 AJ konverzace za přítomnosti dětí 

– začátečníci 
dospělí Monika Mráček      1500,-/10 lekcí

10:10–11:10 AJ konverzace za přítomnosti dětí 
– pokročilí 

dospělí Monika Mráček       1500,-/10 lekcí

19:30–20:30 AJ konverzace dospělí Monika Mráček 1500,-/10 lekcí
čtvrtek
15:30–16:30 Keramika na obecním úřadě pouze MŠ  

stědřík 
Karolína Bukovská 1260,-

Hledáme lektory vaření a dalších 
zajímavých aktivit. Kontakt: 

neformalko@psary.cz
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Děkujeme všem vedoucím a  dobrovolníkům, 
kteří obohatili program našich táborů, myslivec-
kému spolku BOrOVInA, Martinovi Zélovi za 
prohlídku hasičské zbrojnice, Štěpánce Helclové 
za projížďky na  koni, Ľubomírovi Černému 
z Kozího pelíšku. A v neposlední řadě skvělému 
týmu školní jídelny za velmi chutná jídla a  pří-
jemné, přátelské prostředí v jídelně ZŠ Amos.

DOFE

Děti od 13 let budou mít opět možnost připojit se 
k 1,3 milionu mladých lidí z celého světa a přihlá-
sit se do výzvy Dofe (Ceny vévody z Edinburgu). 
Dofe je program osobního růstu pro mladé lidi. 
Absolventi získají mezinárodně uznávaný cer-
tifikát, který se hodí do životopisu, ale také při 
studiu v  zahraničí. Každý účastník si zvolí výzvy 

v  oblastech, o  které se zajímá a  které ho baví. 
stanoví si cíle a pravidelně je plní. postupné pl-
nění cílů konzultuje se svým vedoucím.

Do osmé a  deváté třídy v  ZŠ Amos pozveme 
ambasadora projektu, který bude sdílet svoji 
cestu projektem, děti s ním seznámí a odpoví 
na otázky. Zájemci o výzvu se mohou hlásit už 
teď a  také po představení projektu u  Daniely 
Fremuntové na fremuntova@psary.cz.

KROUŽKY

V neformálku se těšíme na další školní rok a při-
pravujeme pro děti i dospělé pestrou nabídku 
volnočasových aktivit. přihlašování do pravidel-
ných kroužků a kurzů bude zahájeno v sobotu 
4. 9. na webu obce www.psary.cz.



AUTODOPRAVA NOVÁK
 odvoz odpadních vod 

cisterna 8 m3 a 5 m3

tel.: 602 504 174

✔ 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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Učení, které 
prochází 
žaludkem

Eliška Rejnová

Kdo kdy byl na základní škole, ten ví, že učení 
je často mučení, a to pro všechny strany. V naší 
kuchyni je tomu jinak. Všechny profese se vyví-
její a ve všech profesích je třeba se vzdělávat. 
protože jsme školní kuchyně, nesmíme zůstat 
pozadu. proto jsme se i my, zaměstnanci, učili. 
A bylo to učení, které procházelo žaludkem.

Školení proběhlo jedno čtvrteční odpoledne 
na konci školního roku. Školitel je úspěšný ku-
chař a majitel velké restaurace a jídelny, kavár-
ny a  cateringu Martin Jirout ml. po společné 
diskusi jsme se shodli na  tom, že se chceme 
seznámit se sous-vide vařením, protože naše 
technologie to zvládnou. Dále nás zajímala asij-
ská kuchyně a  také jsme chtěli prohloubit své 
znalosti využití luštěnin v kuchyni.

To jsme ještě nevěděli, co nám Martin nachys-
tal. Celí natěšení jsme po poledním výdeji 
obědů čekali na  jeho příjezd a  pak to přišlo. 
nechali jsme se zcela polapit a  okouzlit pro-
fesionálním kuchařským uměním. Jízda začala 

masovým tancem kolem horké vody, tedy ma-
sem upravovaným metodou sous-vide. Tuto 
metodu jsme znali, ale ve velkém jsme ji nikdy 
nezkusili. Testovali jsme si stejné maso připra-
vované při stejné teplotě, ale upravované po 
různou dobu. na taková kuchyňská kouzla ne-
zbývá při běžném svižném tempu kuchyně čas 
ani prostor. nyní jsme měli oboje a navíc školi-
tele pěkně při ruce.

Metoda sous-vide (z francouzštiny, v  překla-
du znamená „ve vakuu“) je kuchařská metoda, 
při níž se potraviny připravují často až několik 
hodin ve vzduchotěsném obalu ve vodní lázni 
s řízenou teplotou, která je nižší než bod varu. 
Záměrem je zachovat přirozenou chuť, šťávu 
a texturu kvalitní potraviny. Hlavní výhody této 
metody jsou jasné – potraviny nemění barvu, 
vzhled a hlavně ani obsah živin. Dochází k mi-
nimálnímu váhovému úbytku a  potraviny, ze-
jména maso, jsou krásně šťavnaté. Jako přílohu 
k této lahůdce jsme si zkusili úžasné kroupoto 
a cibulovou omáčku.

Jízda pokračovala výletem do exotiky, konkrét-
ně k salátu Bun Bo nam Bo. salát plný čerstvé 
zeleniny, bylin a hovězího masa jsme se naučili 
namíchat i do malých mističek pro děti.

Horská dráha chutí ale zdaleka nekončila. Další 
zastávku představoval pošírovaný a  konfitova-
ný losos na  celerovém lůžku a  luštěninovém 
salátku.

Pošírování (z franc. poche – kapsa) je způsob 
úpravy masa, ryb, ovoce či zeleniny při teplotě 
mezi 75 a 95°C. při pošírování platí pravidlo, že 

části masa a  ryb se vkládají do studené vody 
nebo nálevu, protože vařící voda by způsobila, 
že vrchní část by byla provařená a vnitřní části 
pokrmu by byly syrové. při této přípravě zůstá-
vají zachované hodnotné látky a původní chuť 
upravovaných surovin.

Konfitování není včerejší, tahle kuchařská 
technika se údajně používala už v  15. století. 
Francouzské slovo „confire“, které dalo tepel-
né úpravě název confit, odkazuje na gaskoňský 
původ a  jeho překlad vysvětluje původní účel 
konfitování – uchování a konzervování surovin. 
V současné době je tato metoda nejen cestou, 
jak prodloužit trvanlivost, ale hlavně možností, 
jak vykouzlit šťavnaté, voňavé a chuťově nabité 
jídlo. podstatou konfitování je pomalé a dlouhé 
vaření při nízké teplotě v tuku anebo jiné teku-
tině. suroviny, které se vaří buď ve vlastním, ne-
bo jiném rostlinném či živočišném tuku, jsou dí-
ky konfitování křehké a rozplývají se na jazyku. 
pomalu zahřívaný tuk navíc zabraňuje množení 
bakterií, a  to jak během celého procesu, tak 
i po ochlazení – ztuhlý tuk vytvoří nepropustný 
ochranný obal.

rybu vystřídal hummus – pokrm z  oblasti 
Libanonu z  mleté či mačkané uvařené cizrny. 
My jej doplnili čerstvou restovanou zeleninou… 
no nedali byste si?

Jen tak mimochodem jsme proletěli kolem ve-
ganské majonézy a krému do sladkých koláčů 
(bez vajec či mléka) a pustili se do luštěninové-
ho kari s naším domácím panýrem. panýr je tra-
diční domácí sýr, který má v indické kuchyni ne-
nahraditelné místo. Z panýru připravíte sýrové 

kari, špízy i  sladké dezerty. panýr sám o  sobě 
nemá žádnou chuť. na rozdíl od běžných sýrů 
se při tepelné úpravě nerozpustí. Můžete ho 
tedy opékat i  grilovat a  stále si zachová tvar 
a pevnost. V naší kuchyni si jej vyrábíme sami 
z krhanického čerstvého mléka.

nakonec nás čekal tuňák v sezamové krustě…

Školení bylo neuvěřitelně inspirující. nyní plá-
nujeme jak a co využít při našem školním vaře-
ní. V kuchyni se všichni těší na reakce dětí i ve-
řejnosti. Ale zpátky na začátek, k tomu učení… 
pokud máte chuť se učit a máte skvělého školi-
tele, pak o mučení nemůže být řeč. Je pravda, 
že jsme odcházeli unavení množstvím informa-
cí, a  také naše chuťové buňky prošly řádným 
tréninkem. Zároveň jsme se ale nemohli doč-
kat dalšího dne, až vyzkoušíme nové objevy 
v kuchyni. Zmučeně se necítil opravdu nikdo!!! 
Moc děkujeme kuchařskému mistru Martinovi 
Jiroutovi ml. za inspirující a přínosné odpoled-
ne a vedení školy za možnost učit se.
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21. KVĚTNA
v nočních hodinách přijala hlídka Mp Jesenice 
oznámení o  rušení nočního klidu hlasitou re-
produkcí hudby a verbální komunikací hostů re-
staurace U Hřiště v obci Dolní Jirčany. přivolaná 
hlídka Mp na  místě zjistila více než stovku 
osob, které si užívaly zábavu 
doprovázenou hlasitě 
reprodukovanou hud-
bou. strážníci ihned 
vyzvali provozovatele 
restaurace ke ztišení 
hudby a  k  ukončení 
akce, která je v  roz-
poru s  mimořádnými 
opatřeními stanove-
nými zákonem. Ten 
však výzvy neuposle-
chl, proto byly na  mís-
to přivolány tři hlídky 
pČr, které v  součinnosti 
se strážníky akci ukončily 
a přítomné hosty z místa vy-
kázaly. Hlídka Mp po provede-
ní nezbytných zákonných úkonů 
oznámila protiprávní jednání provo-
zovatele nerespektujícího noční klid pří-
slušnému správnímu orgánu k dořešení.

27. KVĚTNA
v  odpoledních hodinách přijala hlídka Mp 
Jesenice telefonické oznámení týkajícího se 
neoprávněného odkládání odpadu mimo urče-
ná místa v ulici K Halám, Dolní Jirčany. strážníci 
po příjezdu provedli šetření za účelem zjištění 
osoby, která zde odpad odložila, a pořídili fo-
todokumentaci nahromaděného odpadu. Dále 
o  situaci vyrozuměli příslušného pracovníka 
obce. Vzhledem k tomu, že nebylo možné zjistit 
osobu pachatele protiprávního jednání, budou 

kontaktováni vlastníci dotčených parcel, aby si 
dle zákona odpad za svého pozemku odstranili.

5. ČERVNA
v  odpoledních hodinách převzala hlídka Mp 
Jesenice nalezeného psa, který se volně pohy-
boval v ulici K Lůžku. strážníci jej zajistili a umís-
tili do pohotovostního kotce obce. O  svého 
pejska se později přihlásil jeho majitel, který si 
jej od strážníků převzal.

5. ČERVNA
v  nočních hodinách přijala hlídka oznámení 
o rušení nočního klidu hlasitou reprodukcí hud-
by a verbální komunikací na jednom z pozem-

ků v ulici U nádržky, psáry. přivolaná hlídka 
strážníků na  místě zjistila, že 

zde probíhá oslava, jejíž 
účastníci opakovaně 
svými projevy ruší 
okolní sousedy, proto 
celou událost zdoku-
mentovali a  oznámili 
příslušnému správní-
mu orgánu k  projed-
nání.

7. ČERVNA
v  odpoledních hodi-

nách vyjížděla hlídka 
Mp Jesenice společ-

ně s  hlídkou pČr Jílové 
u prahy do ulice pražská, kde 

se poblíž oplocení objektu MŠ 
nacházel částečně uzavřený ba-

toh s neznámým obsahem. Vzhledem 
k nedávným výhrůžkám bombovými úto-

ky na  budovy mateřských škol obě hlídky za-
jistily místo nálezu a provedly vizuální kontrolu 
obsahu zavazadla. při kontrole bylo zjištěno, že 
v batohu se nacházejí pouze obnošené pánské 
svršky a boty. Batoh byl na místě zajištěn a od-
borně zlikvidován.

12. ČERVNA
hlasitou verbální komunikací a reprodukcí hud-
by na sebe upozornila skupinka osob, která si 
v nočních hodinách užívala oslavu na  jednom 
z pozemků v ulici Hlavní, Dolní Jirčany, čímž ru-
šila okolní sousedy. přivolaní strážníci upozornili 

všechny přítomné osoby na  pokročilou noční 
hodinu a vyzvali je, aby se ztišily. Osoby zjevně 
pod vlivem alkoholu výzvy neuposlechly, proto 
strážníci pořídili z místa kamerový záznam, kte-
rý společně s  oznámením postoupí příslušné-
mu správnímu orgánu k projednání.

16. ČERVNA 
v  odpoledních hodinách přijala hlídka Mp te-
lefonické oznámení týkající se dlouhodobě 
odstavených motorových vozidel v obci psáry, 
která nesplňují technické podmínky potřebné 
k provozu na pozemních komunikacích a vyka-
zují známky vraků. přivolaní strážníci pořídili fo-
todokumentaci těchto vozidel a po provedení 
nezbytných zákonných úkonů předali celou věc 
příslušnému odboru OÚ, aby podnikl potřebné 
kroky k jejich odstranění z pozemní komunika-
ce.

20. ČERVNA 
v nočních hodinách přijala hlídka Mp Jesenice 
oznámení o skupince několika osob, které spo-
lu hlasitě verbálně komunikují na jednom z po-
zemků rD v ulici Generála peřiny, a ruší tak noč-
ní klid. přivolaní strážníci na místě zjistili několik 
dívek, užívajících si vodní hry v bazénu. Hlídka 
je vyzvala, aby se ztišily a nehovořily spolu tak 
hlasitě. Dívky výzvy uposlechly a za vzniklou si-
tuaci se omluvily.

27. ČERVNA 
v ranních hodinách přijala hlídka Mp Jesenice 
telefonické oznámení ohledně nálezu dvou 
jízdních kol v  prostoru volně přístupného po-
zemku v ulici na Lukách, Dolní Jirčany. strážníci 
provedli fotodokumentaci z  místa události 
a z evidence pČr o odcizených věcech zjistili, 
že kola nejsou vedena jako odcizená. Obě pro-
to zajistila jako nález. později však vyšlo najevo, 
že v této lokalitě došlo během předchozí noci 
k vloupání do dvou rodinných domů, a policie 
si jízdní kola převzala k dalšímu šetření.

Ve výše uvedeném období strážníci řešili ně-
kolik přestupků na úseku dopravy a veřejného 
pořádku.

MĚSTSKÁ POLICIE 
JESENICE

Jiří Michna DiS, 
zástupce vedoucího Městské policie Jesenice

SPORT

Fotbal  
rozpis utkání  
podzim 2021
Bez záruky (zápasy venku / zápasy doma)

Datum Psáry 
muži „A“

D. Jirčany 
muži „A“

Psáry 
muži „B“

So 21.8. Choteč / 17.00
So 28.8. Hostivice / 17.00
So 4.9. Zvole / 17.00
Ne 5.9. Zlatníky B / 

17.00
Bojanovice / 
17.00

So 11.9. Libeř / 17.00
Ne 12.9. K. Přívoz / 17.00 Zlatníky B / 

17.00
So 18.9. Dobrovíz / 16.30
Ne 19.9. Libeř B/ 16.30 K. Přívoz / 16.30
So 25.9. Zlatníky / 16.30
Ne 26.9. Slapy / 16.30 Libeř B / 16.30
So 2.10. Tuchoměřice / 

16.00
Ne 3.10. D. Břežany B / 

16.00
Slapy / 16.00

So 9.10. Roztoky / 16.00
Ne 10.10. Zvole B / 16.00 D. Břežany B / 

13.30
So 16.10. Dobříč / 15.30
Ne 17.10. Libeň / 15.30 Zvole B / 15.30
So 23.10. Povltavská FA C / 

14.30
Ne 24.10. Psáry B / 14.30 D. Jirčany / 

14.30
Pá 29.10. D. Břežany / 

19.00
Ne 31.10. Bojanovice / 

14.00
Libeň / 14.00

So 6.11. Štěchovice / 
14.00

So 13.11. Zbuzany B / 
14.00
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Pojd hrát fotbal
za Slavii!
SK RAPID PSÁRY
KAŽDÉ PONDĚLÍ OD 17:00

Bližší info
na www.rapid-psary.cz

Začněte  
nový školní rok 
s taekwon-do!

Nikol Křížová, Ge-Baek Hosin Sool

největší škola taekwon-do v Čr Ge-Baek Hosin 
sool vstupuje do nové sezóny! přijďte si s námi 
zacvičit tradiční korejské bojové umění taek-
won-do. Jako nováčci zaplatíte 1000 Kč a bu-
dete moci cvičit až půl roku! Již několik let po 
sobě se nám podařilo obhájit celkové vítězství 
na  Mistrovství České republiky a  patříme do 
nejlepšího sTM v Čr.

Máme nejrozsáhlejší nabídku tréninků po 

Čechách i  na Moravě. při trénincích dbáme 
na originální hodnoty bojových umění, kterými 
jsou zdvořilost, čestnost, vytrvalost a sebeovlá-
dání. naše škola je vedena pod dohledem vel-
mistra Hwang Ho Yonga. Kromě taekwon-do si 
v naší škole můžete vyzkoušet i jiná bojová umě-
ní, jimiž jsou taekkyon a hopae sool, vyučujeme 
je jako jediní v republice. Cvičíme také cestu ko-
rejského meče Haidong Gumdo, filipínské tyče 
FMA a systém tlaků na citlivé body Kyusho. 

přihlásit se můžete po celý rok, jen u nás získáte 
zkoušky na  vyšší pásek i  výbavu (dobok, lapa, 
chrániče) zdarma. pro bližší informace navštivte 
náš web na tkd.cz.

neváhejte a přidejte se k nám, těšíme se na no-
vé členy.

Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra 
hnědá, Dominant všechny barvy, slepičky Green Shell 
typu Araukana a Dark Shell typu Maranska. Stáří slepiček 
16–20 týdnů, cena 185–229 Kč/ks dle stáří.
Prodej se uskuteční:  25. září, 24. října a 14. listopadu.
Psáry – u fotbal. hřiště za obchodem – v 15.55 hod.
Výkup králičích kožek – cena dle poptávky.

Případné bližší informace (po–pá 9–16 hod.): 
tel. 601 576 270, 728 605 840,
www.drubezcervenyhradek.cz

Prodej slepiček
Rozšiřujeme naše služby
přijmeme šikovnou kadeřnici, 

kosmetičku, pedikérku.

SENZEN.ART 
Ke Křížku 795, Dolní Jirčany



40 www.psary.cz  psárský ZprAVODAJ / srpen / 2021 41

Floorball 
Academy
Floorball Academy po prázdninách opět rozjíž-
dí své kroužky. Holky a kluci se na své oblíbené 
aktivity i  trenéry můžou těšit už koncem září. 
Celkem letos spouštíme tréninky v patnácti lo-
kalitách v praze a okolí. sportovat na nich spo-
lečně s námi bude více než 400 dětí. V psárech 
připravujeme stejně jako loni florbalové tré-
ninky dvakrát týdně v  pondělí a  pátek. Holky 
a kluci budou rozděleni na mladší (1.–4. třída) 
a starší (5.–9. třída) kategorii. V pátek navíc ještě 
nabídneme tréninky pro starší děti a  dospělé 
a v úterý všeobecně sportovní GYM Academy 
pro předškoláky. nenudili jsme se ani o prázd-
ninách. připravili jsme dva turnusy letních kem-
pů, na kterých si s námi zasportovalo více než 
70 kluků a  holek. naši trenéři se vzdělávali 
na  seminářích a  podařilo se nám otevřít no-
vé možnosti sportování, jako je třeba projekt 
Football Academy.

novinkou, na  kterou se moc těšíme, je spolu-
práce s Florbal Jesenice. „Spolupráce posune 
obě organizace v rozvoji kupředu, díky sdíleným 
silám v rámci organizační struktury a dalším bo-
dům spolupráce se můžeme ještě rychleji roz-
víjet a  jsme schopni našim členům nabídnout 
ještě lepší servis a  služby v  rámci naší organi-
zace,” pochvaluje si nové propojení manažer 
Academy Daniel Menhart.

Florbal Jesenice vznikl v roce 2015 a v součas-
nosti nabízí ve svých soutěžních družstvech 

holkám a  klukům možnost účastnit se oficiál-
ních florbalových zápasů pod hlavičkou čes-
kého florbalu. „Věřím, že spoluprací s Floorball 
Academy dokážeme obohatit naše tréninky, 
získáme nové zkušenosti a nabídneme možnost 
sportovat ještě více dětem z  Jesenice i  jejího 
okolí,” říká předseda klubu Florbal Jesenice 
Dalibor Wijas.

Oba spolky budou společně hledat synergie 
v  oblasti sdíleného sekretariátu, marketingu, 
vzdělávání a  rozvoji trenérů nebo kancelářské 
prostory. Oddělená naopak zůstane sportovní 
sekce, kdy Florbal Jesenice nadále pokračuje 
v  soutěžích pod hlavičkou Českého florbalu, 
zatímco Floorball Academy bude dál nabízet 
své tradiční kroužky a  turnajích pod hlavičkou 
Floorball Academy Tour. spojení tak nabídne 
dětem možnost věnovat se florbalu v  té míře, 
v jaké budou chtít. Oba spolky chtějí spolupra-
cí ukázat i dalším organizacím pohybujícím se 
v  mládežnickém sportu výhody společného 
působení dvou spolků s podobnou vizí. Dalším 
cílem, který si obě organizace vytyčily, je pro-
hloubení spolupráce s místními školami a sna-
ha najít s nimi podobný pohled na dětský sport.

první společnou akcí obou organizací bude 
sportovní odpoledne, které proběhne 10. 9. 
v  ZŠ Zdiměřice. Děti si na  něm budou moci 
vyzkoušet florbal i  další sporty. na  místě bu-
dou přítomni i  trenéři z obou organizací, kteří 
účastníkům zodpoví všechny otázky. Všechny 
vás na akci srdečně zveme a těšíme se na spo-
lečné setkání. Více informací o  obou organi-
zacích zjistíte na  webových stránkách www. 
floorballacademy.cz a www.florbaljesenice.cz.
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Ceny inzerce v časopisu PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ

formát
šířka 
[mm]

výška 
[mm]

cena 
[Kč]

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

156 52 500,-

1/8 strany 75 52 450,-
2. obálková strana 5000,-
4. obálková strana 6000,-
Slevy: 2 opakování – 5 %, 3–5 opakování – 10 %, 
6 opakování – 15 %
Ceny jsou jednotné pro černobílou i barevnou 
inzerci a jsou konečné, nejsme plátci DpH
Psárský zpravodaj je periodický tisk územního 
samosprávného celku obec Psáry, pražská 137, psáry, 
IČ 00241580. Vychází 6× ročně. redakce si vyhrazuje 
právo zaslané příspěvky redakčně upravovat a krátit
Kontaktní e-mail:  psarskyzpravodaj@ psary.cz. 
Web: psary.cz/psarsky-zpravodaj
Redakční rada: Ing. Jitka svobodová, Jiří Římovský, 
MUDr. Jaroslav sokol. Za obec psáry: Vlasta Málková
Vedoucí redaktorka a příjem inzerce: Ing. Lucie 
Libovická, tel. 603 477 211, e-mail: inzerce@psary.cz
Distribuce: ZDARMA do všech poštovních 
schránek občanů a firem v psárech a D. Jirčanech
Náklad: 1800 výtisků Registrace: MK Čr e 15258 
Vydání: SRPEN 2021, vyšlo 27. 8. 2021
Grafická úprava: Ing. Vít Libovický Tisk: Tiskárna irbis

Dětská 
fotbalová 
radost v Dolních 
Jirčanech

Jiří Šťovíček, trenér minipřípravky

po nekonečně dlouhé zimě, kdy bylo sportová-
ní jen velmi omezené a o halách a tělocvičnách 
jsme si mohli nechat jen zdát, jsem se obával, 
že fotbalová sezóna bude pro všechny a  tím 
spíš pro naše děti z těch smutnějších.

na dětech bylo po rozvolnění vidět, jak jim po 
dlouhém sportovním půstu a  distanční výuce 
pohyb v partě s kamarády opravdu chyběl…

Abychom to co nejrychleji pomohli napravit, 
snažili jsme se hned po rozvolnění vše dohánět 
– tréninky, přátelskými zápasy i účastí na turna-
jích. I když jde vždycky zejména o radost z po-
hybu a z kontaktu s dalšími dětmi, užili si naši 
nejmenší fotbalisté z obou přípravek nakonec 
i spoustu radosti z několika krásných úspěchů 

včetně medailových umístění, protože jsme 
např. zvítězili v turnaji Minicup pořádaným od-
dílem ČAFC praha.

Takovéto úspěchy jsou pro děti samozřejmě 
velkou motivací k dalším tréninkovým „drilům“ 
a  dětská radost je tou nejlepší odměnou pro 
jejich rodiče – stačí se podívat na přiložené fo-
tografie… 

protože prvořadým cílem „vesnického“ spor-
tování je dostat co nejvíce dětí na  hřiště, rádi 
bychom i tímto způsobem přenesli tuto radost 
na ty, které pravidelné, organizované sportová-
ní zatím jen zvažují. neváhejte přijít mezi nás!
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