
ZPRAVODAJ
Psárský Dolní Jirčany / Psáry

červen / 2022 / ročník XvIII.

Investice  
do našich sportovišť

763 000 korun 
pro naše seniory

Den otevřených dveří 
ve Třináctce

Pohádkový les 
2022
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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

ZÁVADY NA VEŘEJNÉM OSVĚTLENÍ
e-mail: technickesluzby@tsdb.cz
731 410 419, 725 755 471, prac. dny 8–15 hod.

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

POHOTOVOSTNÍ A PORUCHOVÁ SLUŽBA PLYNU
1239 Pražská plynárenská – nepřetržitě

MĚSTSKÁ POLICIE JESENICE
775 775 978 nepřetržitá služba

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

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

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA LAGUNA PSÁRY
731 615 686 Gabriela Křížová

241 940 454 (v pracovní době)

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

OBECNÍ ÚŘAD – ÚŘEDNÍ HODINY

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

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

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

OBSAH SLOVO NA ÚVOD

vážení spoluobčané, milí sousedé,

máme za sebou rušné týdny plné změn a udá-

lostí nejrůznějšího druhu. Tou nejsmutnější je 

náhlé úmrtí věslava Michalika, dlouholetého 

starosty Dolních Břežan a náměstka hejtman-

ky Středočeského kraje. Mnozí z vás věška 

znali jako starostu prosperujících Břežan, ja-

ko velkou hybnou sílu a lídra našeho regio-

nu. věškova smrt, způsobená zřejmě náhlým 

srdečním selháním, je lidská tragédie a ztráta 

pro naši společnost.

Děli se však i hezké věci, a spousta z vás při 

nich byla. Májové a pivní slavnosti, oslavy dět-

ského dne, fotbalové zápasy i hasičský sport, 

hudební festival Psáryfest, zájezd do divadla, 

noc kostelů, letní kino,  ... je toho opravdu 

hodně a já jsme moc rád, že naše obec žije 

bohatým komunitním a vlastně i sousedským 

životem, i když dávno není vesnicí a s počtem 

4 300 obyvatel se rovná mnoha menším měs-

tům.

v září nás čekají v obci komunální volby. 

Kandidátky se odevzdávají do poloviny čer-

vence. všem kandidujícím subjektům dáme 

prostor k představení v srpnovém zpravodaji.

nyní vám všem přeji pohodové bezstarostné 

léto plné relaxu, zážitků a hezkých chvil s ro-

dinami!

Váš starosta Milan Vácha

Mgr. Milan Vácha,
starosta obce

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ 
ČÍSLA A INFORMACE

KALENDÁŘ AKCÍ
SETŘÍDĚNO PODLE DATA KONÁNÍ

13. 8.
Den otevřených dveří  
Sousedské posezení 
pod lipou
Třináctka

10.–11. 9.
Podzimní zájezd 
na Moravu do 
Rodinného sklípku

18.–19. 8.
Letní  zájezd – 
Krušnohorsko

32

22. 7. a 26. 8.
Letní kino

31. 7.
Uzávěrka fotosoutěže 
Krása architektury

29

28

30

29

3. 9.
Pohádkový les 2022
pohádková louka na 
Štědříku

33

Obec Psáry - Dolní Jirčany Vás srdečně zve na

Kdy:  
v sobotu  3. září 2022
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 :-)

Připravena je pro Vás Pohádková trasa pro mladší děti (do cca 5 - 7 let), na které se potkáte s Červenou
Karkulkou, Zlatovlásce se budou ve stále letním slunci třpytit její zlaté vlasy, Pták Ohnivák tentokrát snad
nebude krást po okolí zlatá jablka a uvidíme, v jaké náladě potkáme Mrzouta ze Šmoulů.
Na trase pro starší (od 8 do cca 12 let) společně odhalíme tajemství jednoho hradu v Karpatech, zjistíme, co
se nachází 20 tisíc mil pod mořem a třeba zkusíme vyzrát na jednu masožravou rostlinu.

Každou trasu tentokrát spojuje jedno společné téma - schválně, uhádnete jaké? Pokud nevíte už nyní z naší
malé napovědy, přijďte to zjistit na Pohádkovou louku. Čeká Vás tradičně odpoledne plné pohádkových
postaviček, hravých i záludných úkolů, dobrého jídla a pití a zábavy nejen pro děti.

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

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

Vítá Vás 11. Pohádkový les

První desítka pohádkových lesů je za námi, vstupujeme do té další, pojdťe ji přivítat s námi!

 4 Rada a zastupitelstvo
INFORMACE Z OBCE
 11 Co se v obci udělalo
12 Zpráva starosty
15 Příprava strategického plánu obce Psáry
16 Vodovod a kanalizace — průtah II/105
18 Investice do našich sportovišť
 23 Zveme vás na oslavy — SK Čechoslovan
24 763 000 korun pro naše seniory
24 V neděli se neseká
25 Dotace na výměnu kotle
26 Technické služby Dolnobřežanska v Psárech
SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ KOMISE
 28 Univerzita třetího věku
28 Fotosoutěž 2022
 29 Přijďte do Třináctky
 29 Letní kino
30 Letní dvoudenní zájezd – Krušnohorsko
31 Noví dobrovolníci v Laguně
32 Výlet do Rodinného sklípku
 33 Pohádkový les
STALO SE
34 Jarní vítání občánků
36 Májové slavnosti
38 Chytrý telefon a senioři
VZDĚLÁVÁNÍ
40 Rafík — psárské mikrojesle se mění na dět-

skou skupinu
41 Zápisy do dětských skupin
42 Pasování prvňáčků
42 Amos má talent
43 Začalo to 1. 9. 2013 a skončí 30. 6. 2022
45 Návštěva Národního muzea
46 Den Země ve školní laboratoři
47 Den naruby v ZŠ Amos
48 Za zábavou do IQ parku
50 Knihovna je komunitním centrem
 52 Psina – Psárské informace a nápady
 56 Městská Policie Jesenice
SPORT
57 Sport Academy
58 Mistrovství ČR
 59 Fotbalové tabulky
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Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 11–2022 ze dne 20. 4. 2022

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

RO Usnesení č. 35/11–2022

I. schvaluje
Dodatek č. 1 nájemní smlouvy mezi obcí Psáry 
(nájemce) a  Zemědělským družstvem Zvole 
v  likvidaci (pronajímatel). Předmětem smlouvy 
je pronájem části objektu č. p. 379 o  výměře 
52  m2 postaveném na  pozemku p.  č. st. 37/1 
a část pozemku p. č. 718 o výměře 693 m2 vše 
v  k.  ú. Dolní Jirčany. nájemné činí 8.333,- Kč/
měsíc.
II. pověřuje
Starostu Mgr. Milana váchu podpisem tohoto 
dodatku.
HLASOVÁNÍ / PRO: 5 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

RO Usnesení č. 36/11–2022

I. schvaluje
Uzavření „Smlouvy o  budoucí smlouvě o  re-
alizaci přeložky distribučního zařízení urče-
ného k  dodávce elektrické energie číslo: Z_
S14_12_8120084279“ mezi obcí Psáry a  čeZ 
Distribuce, a. s. Předmětem smlouvy je přeložka 
kabelů v  majetku společnosti čeZ Distribuce, 
a.  s. v  rámci rekonstrukce ulice na  vápence. 
Předběžný odhad celkových realizačních nákla-
dů činí 2.660.000,- Kč.
II. pověřuje
Starostu Mgr. Milana váchu podpisem této 
smlouvy.
HLASOVÁNÍ / PRO: 5 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

RO Usnesení č. 37/11–2022

I. schvaluje
Uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene a dohodu o umístění stavby 
č. čeZd¬_ SoBS vB 9365/Iv-12–6029511/Dolní 

Jirčany – knn, Sr, SS ul. na výsluní“ mezi obcí 
Psáry (budoucí povinná) a čeZ Distribuce, a. s. 
(budoucí oprávněná). Předmětem smlouvy je 
zřízení věcného břemene na  pozemcích parc. 
č. 664/1 a 662/1 v k. ú. Dolní Jirčany za jedno-
rázovou úplatu 75.300,- Kč.
II. pověřuje
Starostu Mgr. Milana váchu podpisem této 
smlouvy.
HLASOVÁNÍ / PRO: 5 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

RO Usnesení č. 38/11–2022

I. schvaluje
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 34/2022 mezi 
obcí Psáry a spol. STrABAG a. s., Ič: 60838744 
na  stavbu „Oprava povrchu stávající vozov-
ky ulice na vápence v úseku od ulice Do Polí 
k č. p. 145 Psáry“. Předmětem dodatku jsou ví-
cenáklady ve výši 26.687,35 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. 39/11–2022

I. bere na vědomí
Předložené cenové nabídky na veřejnou zakáz-
ku malého rozsahu „Psáry — Dolní Jirčany č. p. 
13 — výměna oken“ od:

1. SIMOn – ing. Šimon za cenu 186.893,- Kč 
bez DPH,

2. expert point s. r. o.  za cenu 
174.738,50,- Kč bez DPH,

3. SArK engineering s. r. o. za cenu 
156.006,- Kč bez DPH.

II. schvaluje
výběr nejvýhodnější cenové nabídky od 

RADA A ZASTUPITELSTVO
Termín příštího zasedání 
Zastupitelstva obce Psáry

21. září 2022, 18 hod.

společnosti SArK engineering s.  r.  o. za cenu 
156.006,- Kč bez DPH.
III. pověřuje
Starostu Mgr. Milana váchu podpisem smlouvy 
o dílo.
HLASOVÁNÍ / PRO: 5 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

RO Usnesení č. 40/11–2022

I. schvaluje
Smlouvu o  dílo mezi obcí Psáry a  Martinem 
Pavlíčkem Ič 87710935. Předmětem smlouvy 
je výroba kovaného zábradlí terasy u  objektu 
č. p. 13 v Dolních Jirčanech za cenu 91.800, Kč 
celkem.

II. pověřuje
Starostu Mgr. Milana váchu podpisem smlouvy 
o dílo.
HLASOVÁNÍ / PRO: 5 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

RO Usnesení č. 41/11–2022

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. 2022.
HLASOVÁNÍ / PRO: 5 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 12–2022 ze dne 4. 5. 2022

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

RO Usnesení č. 42/12–2022

I. bere na vědomí
Zprávu o hodnocení nabídek a Protokol z jed-
nání komise v rámci podlimitní veřejné zakázky 
na akci „Připojení obce Psáry na posázavský vo-
dovod – 2. etapa“.
II. bere na vědomí
rozhodnutí zadavatele o  výběru dodavatele 
a to ZePrIS s. r. o., sídlem Praha 4, Mezi vodami 
639/27, PSč 14320, IčO: 25117947 s nabídko-
vou cenou 24.592.217,4 Kč bez DPH.
HLASOVÁNÍ / PRO: 4 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

RO Usnesení č. 43/12–2022

I. schvaluje
Uzavření přílohy č. 1 smlouvy č. 1/2019 mezi 
obcí Psáry a Trititus Solutions a. s. na knihovní 
systém — licenci Tritius za 825,- Kč bez DPH od 
1. 7. 2022.
II. pověřuje
Starostu Mgr. Milana váchu podpisem této pří-
lohy.
HLASOVÁNÍ / PRO: 4 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

RO Usnesení č. 44/12–2022

I. schvaluje
Dodatek č. 2 k  protokolu o  otevírání obálek 
a hodnocení nabídek k veřejné zakázce malého 
rozsahu „Dodavatel tisku Psárského zpravoda-
je“ dle doporučení hodnotící komise.
HLASOVÁNÍ / PRO: 4 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

RO Usnesení č. 45/12–2022

I. schvaluje
Uzavření darovací smlouvy mezi obcí Psáry 
(obdarovaná) a  Wienerberger s.  r.  o. (dár-
ce). Předmětem smlouvy je finanční dar 
100.000,- Kč na podporu zaměstnanosti ukra-
jinských emigrantů v  souvislosti s  válečným 
konfliktem na Ukrajině.
II. pověřuje
Starostu Mgr. Milana váchu podpisem této 
smlouvy.
HLASOVÁNÍ / PRO: 4 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT
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RO Usnesení č. 46/12–2022

I. souhlasí
S  vypsáním veřejné zakázky malého rozsa-
hu na  akci „rekonstrukce komunikace Finské 
domky, Psáry“.
II. jmenuje
Hodnotící komisi pro veřejnou zakázku ma-
lého rozsahu na  akci „rekonstrukce komuni-
kace Finské domky, Psáry“ ve složení: renáta 
Sedláková, Tomáš Hejzlar, nikola raušerová, ja-
ko náhradníci vlasta Málková, renáta Jašková.

III. určuje
renátu Sedlákovou jako odpovědnou osobu 
pro veřejnou zakázku malého rozsahu na  ak-
ci „rekonstrukce komunikace Finské domky, 
Psáry“.
IV. určuje
Starostu Mgr. Milana vácha jako kontrolní oso-
bu pro veřejnou zakázku malého rozsahu na ak-
ci „rekonstrukce komunikace Finské domky, 
Psáry“.
HLASOVÁNÍ / PRO: 4 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 13–2022 ze dne 18. 5. 2022

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

RO Usnesení č. 47/13–2022

I. schvaluje
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi 
obcí Psáry a J. L. T. - stavební společnost s. r. o. 
Předmětem dodatku jsou vícepráce na  akci 
„rekonstrukce ulice Hlavní, Psáry“. Cena díla 
nově činí 2.400.355,56 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. 48/13–2022

I. schvaluje
Účetní závěrku ŠPO Základní škola Amos za rok 
2021.
II. schvaluje
Zlepšený výsledek hospodaření Základní škola 
Amos ve výši 772.215,89 Kč.
III. schvaluje
Převod hospodářského výsledku za rok 2021 
do rezervního fondu školy.
HLASOVÁNÍ / PRO: 5 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

RO Usnesení č. 49/13–2022

I. schvaluje
Účetní závěrku ŠPO Mateřská škola Štědřík za 
rok 2021.

II. schvaluje
Zlepšený výsledek hospodaření Mateřská škola 
Štědřík ve výši 724.904,60 Kč.
III. schvaluje
Převod hospodářského výsledku za rok 2021 
do rezervního fondu školy.
HLASOVÁNÍ / PRO: 5 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

RO Usnesení č. 50/13–2022

I. schvaluje
Uzavření smlouvy o  dílo v rámci podlimitní 
veřejné zakázky „Připojení obce Psáry na  po-
sázavský vodovod – 2. etapa“ s  dodavatelem 
ZePrIS s.  r.  o., sídlem Praha 4, Mezi vodami 
639/27, PSč 14320, IčO: 25117947.
II. pověřuje
Starostu Mgr. Milana váchu podpisem této 
smlouvy.
HLASOVÁNÍ / PRO: 5 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

RO Usnesení č. 51/13–2022

I. schvaluje
Obec z důvodu naplněné kapacity vodovodní 
i kanalizační sítě vč. čOv:

1. nebude i nadále vydávat souhlasy s připo-
jením pozemků na  inženýrské sítě, nové 
požadavky bude i nadále evidovat,

2. nebude uzavírat smlouvy o finančním pří-
spěvku na vodovod a kanalizaci s novými 

zájemci,
3. uzavře smlouvy o  finančním příspěvku 

na vodovod a kanalizaci ve znění schvále-
ném radou dne 24. 3. 2021 (připojení do 
5  let) pouze se stavebníky, kteří jednání 

o uzavření této smlouvy zahájili již v minu-
losti.

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

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 14–2022 ze dne 1. 6. 2022

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

RO Usnesení č. 52/14–2022

I. schvaluje
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi 
obcí Psáry a SArK engineering s.  r. o. na akci 
„Dolní Jirčany, č. p. 13, pobytová terasa, parc. č. 
645/1, st. 19, v k. ú. Dolní Jirčany“. Předmětem 
dodatku je prodloužení lhůty k dokončení díla 
do 29. 7. 2022 z důvodu výroby ručně kované-
ho zábradlí.
II. pověřuje
Místostarostku vlastu Málkovou podpisem to-
hoto dodatku.
HLASOVÁNÍ / PRO: 4 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

RO Usnesení č. 53/14–2022

I. schvaluje
Záměr směny pozemků parc. č. 875/20, ostatní 
plocha, jiná plocha o výměře 13 m2 za pozemek 
parc. č. 875/21, ostatní plocha, jiná plocha o vý-
měře 14 m2 v  k. ú. Psáry. Směna se uskuteční 
bez doplatku.
II. schvaluje
Záměr směny pozemků parc. č parc. č. 646/5, 
ostatní plocha, jiná plocha o  výměře 236 m2 
a pozemku parc. č. 646/6, ostatní plocha, jiná 
plocha o výměře 34 m2 za parc. č. 585/2, ostatní 
plocha, jiná plocha o výměře 1 m2 , pozemku 
parc. č. 586/2, zahrada o výměře 119 m² a parc. 
č. 587/2, zahrada o výměře 16 m² v k. ú. Dolní 
Jirčany. Směna se uskuteční s doplatkem ve vý-
ši 688.900 Kč.
HLASOVÁNÍ / PRO: 4 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

RO Usnesení č. 54/14–2022

I. schvaluje
Záměr prodeje dílu „a“ pozemku parc. č. 683 
pozemku parc. č. 683, ostatní plocha, ostat-
ní komunikace o  výměře 10 m² v  k. ú. Dolní 
Jirčany za cenu určenou znaleckým posudkem 
ve výši 4.882,- Kč/m².
HLASOVÁNÍ / PRO: 4 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

RO Usnesení č. 55/14–2022

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

1. Bc. Petr Hudeček – pozemek parc. č. 927/8 
v k. ú. Psáry.

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

RO Usnesení č. 56/14–2022

I. neuděluje
výjimku z  Územního opatření obce Psáry 
č. 4/2007 o stavební uzávěře – studny dle čl. 4 
tohoto opatření:

1. Miroslava Kalousková – pozemek parc. 
č. 141/11 v k. ú. Dolní Jirčany.

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

RO Usnesení č. 57/14–2022

I. souhlasí
S pořízením úklidového stroje za 94.352,20 Kč 
pro Základní školu Amos.
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II. souhlasí
S převodem částky 94.352,20 Kč z  rezervního 
fondu školy na pokrytí investičních výdajů.
HLASOVÁNÍ / PRO: 4 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

RO Usnesení č. 58/14–2022

I. ruší
výběrové řízení na  veřejnou zakázku malého 
rozsahu na  akci „rekonstrukce komunikace 
Finské domky, Psáry“ z důvodu nesouhlasu ob-
čanů této ulice s provedením rekonstrukce.
HLASOVÁNÍ / PRO: 4 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

RO Usnesení č. 59/14–2022

I. schvaluje
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o finančních 
příspěvcích na vodovod a kanalizaci obce mezi 
obcí Psáry a manželi Tran Anh Dung a nguyen 
Thi Diéu Linh. Předmětem dodatku je prodlou-
žení splatnosti příspěvku do 30. 11. 2022.
II. pověřuje
Místostarostku vlastu Málkovou podpisem to-
hoto dodatku.
HLASOVÁNÍ / PRO: 4 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

RO Usnesení č. 60/14–2022

I. schvaluje
Uzavření smlouvy o nájmu části cca 30 m² po-
zemku parc. č. 85/4, neplodná půda, ostatní 
plocha k. ú. Psáry mezi obcí Psáry (nájemce) 
a  manželi Tran Anh Dung a  nguyen Thi Diéu 

Linh (pronajímatel) k účelu umístění kontejnerů 
na tříděný odpad. Smlouva se uzavírá na dobu 
určitou v délce 10 let bezúplatně.
II. schvaluje
Uzavření smlouvy o nájmu části cca 450 m² po-
zemku parc. č. 85/3, neplodná půda, ostatní 
plocha v k. ú. Psáry mezi obcí Psáry (nájemce) 
a  manželi Tran Anh Dung a  nguyen Thi Diéu 
Linh (pronajímatel) k  účelu zřízení veřejnosti 
přístupného parku. Smlouva se uzavírá na do-
bu určitou v délce 10 let bezúplatně.
III. pověřuje
Místostarostku vlastu Málkovou podpisem 
těchto smluv.
HLASOVÁNÍ / PRO: 4 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

RO Usnesení č. 61/14–2022

I. schvaluje
Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo mezi 
obcí Psáry, Středočeským krajem a Společností 
pro II/105 Psáry, průtah (opakování). Předmětem 
dodatku je navýšení ceny díla a  úprava před-
mětu a  rozsahu plnění na základě neočekáva-
ných skutečností a to pouze stavebních objek-
tů financovaných Středočeským krajem. Cena 
části díla – objektů „II/105 Psáry, mosty ev.č. 
105–002“, který zahrnuje samostatně stavbu 
mostu ev.  č. 105–002 a  průtahu silnice II/105 
obcí Psáry nově činí 56 088 230,37 Kč bez DPH.
II. pověřuje
Starostu Mgr. Milana váchu podpisem této 
smlouvy.
HLASOVÁNÍ / PRO: 4 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Psáry č. 3–2022 ze dne 22. 6. 2022

Přítomni:  Mgr. Milan vácha, vlasta Málková, Mgr. Martina Běťáková, Olga Kramosilová, vít Olmr, 
Ing. Antonín rak, Bc. Miloslav Burián, Tomáš Pecháček, Mgr. Jiří Kučera, Petr Skřivan, 
Josef Žižka

Nepřítomni:  Martina Šmerglová, Ing. Jan čihák, Jan Honek, Ing. Jitka Svobodová

USNESENÍ č. 20/3–2022

I. bere na vědomí
Přednesenou zprávu starosty a  místostarostek 

o činnosti obce.
HLASOVÁNÍ / PRO: 11 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

 USNESENÍ č. 21/3–2022

I. bere na vědomí
Zprávu o činnosti finančního výboru obce.
HLASOVÁNÍ / PRO: 11 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

USNESENÍ č. 22/3–2022

I. schvaluje
Účetní závěrku obce za rok 2021.
HLASOVÁNÍ / PRO: 11 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

USNESENÍ č. 23/3–2022

I. bere na vědomí
Zprávu o přezkoumání hospodaření obce Psáry 
za rok 2021 s  konečným sdělením kontrolní 
skupiny bez závad.
HLASOVÁNÍ / PRO: 11 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

USNESENÍ č. 24/3–2022

I. schvaluje
Změnu rozpočtu č. 2/2022.
HLASOVÁNÍ / PRO: 11 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

USNESENÍ č. 25/3–2022

I. schvaluje
Uzavření smlouvy o vedení účetnictví mezi ob-
cí Psáry a  Scrinium s.  r.  o. Smlouva se uzavírá 
na dobu určitou do 29. 2. 2024 za měsíční od-
měnu 44.580,- Kč bez DPH.
II. pověřuje
Starostu Mgr. Milana váchu podpisem této 
smlouvy.
HLASOVÁNÍ / PRO: 11 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

USNESENÍ č. 26/3–2022

I. schvaluje
Ukončení vymáhání dluhu v  exekučním řízení 
proti Bytovému družstvu Tábor.
HLASOVÁNÍ / PRO: 11 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

USNESENÍ č. 27/3–2022

I. revokuje
Usnesení zastupitelstva č. 47/5–2021 ze dne 
8. 12. 2021.
II. schvaluje
Uzavření směnné smlouvy mezi obcí Psáry 
a  Františkem Crkvou, Blankou Crkvovou 
a  Danou Crkvovou. Předmětem smlouvy je 
směna obecního pozemku p.  č. 1089/22, ost. 
plocha o  výměře 75 m² a  pozemku p.  č. st. 
1112/2, zast. plocha o  výměře 14 m² za po-
zemek p.  č. 68/2, ost. komunikace o  výměře 
50 m². Směna se uskutečňuje s doplatkem ve 
výši 144.195,- Kč ve prospěch obce.
III. pověřuje
Starostu Mgr. Milana váchu podpisem této 
smlouvy.
HLASOVÁNÍ / PRO: 11 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

USNESENÍ č. 28/3–2022

I. schvaluje
Uzavření smlouvy kupní mezi obcí Psáry (pro-
dávající) a  Markétou váchovou (kupující). 
Předmětem smlouvy je prodej dílu „a“ pozem-
ku p. č. 683 o výměře 10 m² v k. ú. Dolní Jirčany 
za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve 
výši 48.900,- Kč.
II. pověřuje
Starostu Mgr. Milana váchu podpisem této 
smlouvy.
HLASOVÁNÍ / PRO: 11 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

USNESENÍ č. 29/3–2022

I. pověřuje
renátu Sedlákovou koordinací výběrového ří-
zení na akci „rekonstrukce místní komunikace 
ul. v Třešňovce Dolní Jirčany, Psáry“.
II. pověřuje
radu obce výběrem zhotovitele na uvedenou 
stavbu.
III. pověřuje
Starostu Mgr. Milana váchu podpisem smlouvy 
o dílo a jejích případných dodatků se zhotovi-
telem.
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HLASOVÁNÍ / PRO: 11 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

USNESENÍ č. 30/3–2022

I. pověřuje
Místostarostku vlastu Málkovou koordinací vý-
běrového řízení na  akci „Pořízení nové cister-
nové automobilové stříkačky pro JSDH Dolní 
Jirčany“.
II. pověřuje
radu obce výběrem dodavatele na uvedenou 
zakázku.
III. pověřuje
Starostu Mgr. Milana váchu podpisem smlouvy 
a jejích případných dodatků se zhotovitelem.
HLASOVÁNÍ / PRO: 11 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

USNESENÍ č. 31/3–2022

I. schvaluje
Uzavření veřejnoprávní smlouvy o  poskyt-
nutí dotace mezi obcí Psáry (poskytovatel) 
a SK rapid Psáry, z. s. (příjemce) ve výši nejvýše 
7 mil. Kč. Příspěvek bude použit k pokrytí nej-
výše 70  % nákladů ze spoluúčasti v  dotačním 
projektu nSA „Psáry – výstavba kabin mládeže 
SK rapid Psáry“. Podmínkou vyplacení příspěv-
ku je předložení platné smlouvy o  poskytnutí 
dotace mezi SK rapid Psáry z. s. a národní spor-
tovní agenturou.
II. pověřuje
Starostu Mgr. Milana váchu podpisem této 
smlouvy.
HLASOVÁNÍ / PRO: 11 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

Dne 12.  6.  2022 nás opustil Věslav 
Michalik (59), dlouholetý starosta Dolních 
Břežan a  předseda našeho mikroregionu 
Dolnobřežanska. věslav Michalik byl staros-
tou Dolních Břežan od roku 2004 a za tu do-
bu se mu podařilo z  malé a  neznámé obce 
nedaleko Prahy vybudovat světové centrum 
vědy s  mnoha zajímavými a  architektonicky 
hodnotnými stavbami. 

věslav byl neuvěřitelný člověk s  životním 
nadhledem, optimismem, shovívavou moud-
rostí, lehkostí bytí. Měl skvělý odhad na  lidi, 
analytické myšlení, ve vyjednávání byl vždy 
pět tahů napřed a orientoval se jak v lokální 
problematice, tak i v národních a mezinárod-
ních souvislostech. Je velká škoda jeho před-
časného odchodu. Mohl ještě pro náš region 
i republiku tolik udělat. 

Budeš nám, věšku, strašně moc 
chybět. Upřímnou soustrast rodině 
i blízkým.

Mgr. Milan Vácha, starosta

Co se v obci 
udělalo 4–5/2022

Ing. Renáta Jašková, správa majetku

•	 zeď hřbitova v Psárech,
•	 instalace výstavy Má vlast cestami proměn 

u ZŠ Amos,
•	 sekání trávy v mateřské školce a na dětských 

hřištích,
•	 oprava houpaček a  dalších prvků a  úklid 

na dětských hřištích,
•	 zabetonování patek zábradlí na budově OÚ,
•	 pravidelné týdenní vysypávání košů na psí ex-

krementy, úklid kontejnerových stání na třídě-
ný odpad, úklid autobusových zastávek včet-
ně vysypávání košů,

•	 sekání trávy, údržba květinových záhonů,
•	 zajištění oprav veřejného osvětlení, výměna 

lamp poškozených po autonehodách,
•	 čištění žlabů na Bábě a vápence,
•	 oprava povrchů nezpevněných komunikací 

v chatových oblastech,
•	 sběr odpadků v  příkopech a  na veřejných 

prostranstvích,
•	 postřik plevele na  chodnících ze zámkové 

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

ba,
•	 oprava cesty na Bábu a v ulici na Stráni,
•	 úprava, výsadba květin a  údržba záhonů 

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

•	 dokončení zdravotních a  bezpečnostních 
prořezů stromů, úklid a odvoz větví,

•	 zajištění obsluhy pro provoz sběrného dvora,
•	 zajištění individuálních svozů odpadu na ob-

jednávku,
•	 oprava traktoru Husqvarna, oprava Alficar 

a údržba Multicar,
•	 prořez suchých větví — dětské hřiště Štědřík,
•	 oprava altánu na pobytové louce Štědřík,
•	 oprava stoupaček a  výměna vodoměrů 

v č. p.13, ulice Hlavní v Dolních Jirčanech,
•	 zajištění revize a opravy herních prvků na dět-

ských hřištích,
•	 rekonstrukce části ulice Hlavní,
•	 nový povrch na  původně nezpevněné části 

ulice na vápence (úvoz),
•	 rekonstrukce terasy č. p. 13, ulice Hlavní,
•	 příprava, zaměření a  spolupráce při tvorbě 

projektu nového povrchu v  ulici na  Stráni, 
vysoká a chodníku podél Zahořanského po-
toka,

•	 asistence při kulturních a  společenských ak-
cích v obci.

INFORMACE Z OBCE


227 023 023

Vyzkoušejte si nové internetové připojení
s rychlostí až 1 Gbps... 

uvtnet.cz

na 2 měsíce ZDARMA

VOLBY 2022
V souvislosti se zářijovými volbami opět 
nabídneme v Psárském zpravodaji zdar-
ma prostor pro prezentaci volebních 
programů jednotlivých kandidujících 
stran. Rozsah bude upřesněn podle je-
jich počtu. Zájemci mohou kontaktovat 
redakci na inzerce@psary.cz.
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Zpráva
starosty

Mgr. Milan Vácha, 
starosta

NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE
 v realizaci

Od roku 2015 připravujme zcela nový územní 
plán obce. výkonným pořizovatelem je Městský 
úřad černošice, který celou přípravu procesně 
řídí. v uplynulých letech probíhaly veřejné dis-
kuze nad podobou nového územního plánu, 
vzniklo zadání, které vycházelo z  většinového 
názoru obyvatel obce a  které dalo novému 
územnímu plánu základní podobu. Ta by se 
stručně dala shrnout do konstatování, že náš 
nový územní plán nezvětšuje nové lokality, kde 
by bylo možné stavět rodinné domy. v  tom-
to duchu také odešla stanoviska více než 150 
majitelům pozemků, kteří chtěli své převážně 
zemědělské pozemky změnit na  stavební po-
zemky pro rodinné domy. náš stávající územní 
plán z roku 1998 ještě nevyčerpal všechny své 

rozvojové možnosti, což je dalším důvodem, 
proč nebylo možné vyhovět. Dne 2.  6.  2022 
na  Obecním úřadě proběhlo veřejné projed-
nání, kde byly přítomné veřejnosti popsány zá-
kladní principy nového územního plánu a bylo 
vysvětleno, jakým způsobem podat námitky 
a připomínky. Začátkem července se vypořádají 
připomínky k územnímu plánu. Pokud nebude 
potřeba opakovat veřejné projednání, tak by 
mohl být nový ÚP platný odhadem v říjnu toho-
to roku. Pokud bude nutné veřejné projednání 
opakovat, tak se termín prodlouží o 2–3 měsíce. 

OPRAVA HŘBITOVNÍ ZDI
 v realizaci

v  loňském roce jsme opravili asfaltový povrch 
v aleji vedoucí k našemu psárskému hřbitovu. 
Koncem března jsme začali s opravou hřbitov-
ní zdi a  hlavního vstupu na  hřbitov. Důležité 
pietní místo tak dostane novou tvář, kterou si 
určitě zaslouží. Během května a  června byla 

dokončena hřbitovní zeď a instalovány plotové 
dílce. Do finálního stavu už chybí pouze vcho-
dová brána, která se dělá na zakázku a instalaci 
očekáváme v nejbližších dnech.

DĚTSKÁ HŘIŠTĚ – MULTIFUNKČNÍ 
ODPOČINKOVÁ ZÓNA VÁPENKA

 v přípravě

názorové rozdíly mezi místními obyvateli na vy-
užití lokality na  vápence jsou poměrně velké, 
a  tak bylo nutné udělat dotazníkové šetření. 
část obyvatel by ráda nechala lokalitu, jak je, 
a  druhá skupina by ji ráda doplnila různými 
přírodě blízkými prvky, které by mohli místní 
využívat, čímž by se pobyt na  tomto krásném 
místě ještě zatraktivnil. výsledky ankety budou 
vyhodnoceny během června.

OPRAVA ULICE HLAVNÍ
 dokončeno

na rok 2021 byla naplánována oprava části uli-
ce Hlavní v  úseku od dolnojirčanské návsi ke 
studni u  „Domečku“. Bohužel ve stejné době 
eskaloval problém sesuvu svahu pod nedale-
kou hasičskou zbrojnicí, který jsme museli řešit 
přednostně. Sanace svahu je hotová, a tak jsme 
mohli přistoupit k  opravě původně plánova-
ného úseku. Práce začaly v prvním dubnovém 
týdnu a  v půlce května byla ulice dokončena 
a předána k užívání.
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OPRAVA ULICE FINSKÉ DOMKY
 zrušeno

Zajímavá a neobvyklá situace nastala při přípra-
vě opravy povrchů v  ulici Finské domky. část 
ulice má pouze provizorní povrch, který je po-
platný době jeho vzniku. Z tohoto důvodu jsme 
zahájili práce na  opravě komunikace, které 
počítaly s  instalací obrubníků a položením as-
faltového povrchu. Až během vypsané veřejné 
zakázky se formou petice ozvali místní občané, 
kteří nový povrch nechtějí a požadují zachování 
stávajícího stavu. S ohledem na skutečnost, že 
proti rekonstrukci byla většina místních, zakáz-
ku s předpokládanou cenou přesahující milion 
korun jsme zrušili a od záměru tedy ustupuje-
me. 

Je zajímavé, jak se postoje mnohých z nás liší. 
někde jsou místa, kde obyvatelé opravu nebo 
vybudování nového asfaltového povrchu vítají, 
a jinde zase totéž většinově odmítnou.

REKONSTRUKCE ULICE 
V TŘEŠŇOVCE

 v přípravě

Příprava opravy ulice v  Třešňovce probíhá již 
třetím rokem. v první fázi došlo ke zpracování 
studie ve dvou variantách. První varianta před-
pokládala demolici stávajících nevzhledných 
garáží, které mají někteří obyvatelé umístěny 
na  obecních pozemcích, a  následné osazení 
garáží nových, a to se sjednoceným vzhledem. 

Druhá varianta počítala s  definitivním odstra-
něním garáží bez náhrady a  vybudováním ví-
ce parkovacích míst. v loňském roce proběhlo 
projednání s obyvateli ulice, kteří většinově hla-
sovali pro druhou variantu. Projekt bez garáží 
se tedy zpracoval do projektové dokumentace 
a po mnoha peripetiích bylo nakonec vydáno 
stavební povolení. Díky tomu může být vypsána 
veřejná zakázka a doufáme, že se najde vhodný 
uchazeč, který by ji mohl začít realizovat během 
září. náklady jsou dle projektu odhadovány 
na 6 mil. Kč.

ÚPRAVA ZELENĚ NA NÁVSI 
V PSÁRECH

 v přípravě

v návaznosti na dokončení kruhového objezdu 
jsme začali jednat s majiteli obchůdku na návsi 
v Psárech o možnosti spolupráce při úpravě ve-
řejného prostranství. výbuch a následná rekon-
strukce objektu trochu odsunula jednání, nic-
méně dnes již můžeme říci, že jsme se s majiteli 
domluvili na spolupráci. Centrální prostor před 
obchodem je pro nás velmi cenným veřejně 
přístupným místem, ale obec není vlastníkem 
pozemku. A tak jsme se s majiteli domluvili, že 
si pozemek pronajmeme za symbolickou část-
ku a že se postaráme o úpravu cestiček i výsad-
bu nové zeleně, která by měla tomuto místu 
vdechnout nový život. v průběhu léta bychom 

chtěli upravit cestičky a v září a říjnu osadit mís-
to novou zelení. novou zeleň bychom chtěli 
na  podzim vysadit i  u nedalekého památníků 
obětem války.

Příprava 
strategického 
plánu obce 
Psáry

Mgr. Jiří Kučera,  
zastupitel

Obec Psáry připravuje nový strategický plán 
svého rozvoje pro další zhruba desetileté ob-
dobí.

Jeho cílem je navrhnout hlavní oblasti dalšího 
rozvoje obce a  připravit rámec pro konkrétní 
aktivity, které by měly být v příštích letech re-
alizovány.

názor obyvatel obce považujeme v  této věci 
za velice důležitý, proto bychom rádi požádali 
o účast v dotazníkovém šetření, které probíhá 
prostřednictvím on-line formuláře. Odkaz na-
jdete na webových stránkách obce Psáry v ak-
tualitách.

Možné formy, jak se za-
pojit:

 Účast v  dotazníkovém 
šetření, které probíhá 
prostřednictvím on-line 
formuláře. Tento formu-
lář je k dispozici také v tištěné podobě. Můžete 
si jej vyzvednout na  těchto místech: podatel-
na obecního úřadu, dětské skupiny Michael, 
Klubíčko, rafík, pekárna Laguna Psáry. vyplněný 
prosím odevzdejte na podatelně obecního úřa-
du, případně vhoďte do schránky OÚ.

Dotazníkové šetření bude probíhat do 15. 9. 
2022 a  jeho výsledky budou následně zveřej-
něny na webových stránkách obce.

 Účast na  setkání pracovních skupin k  jed-
notlivým tématům na  podzim 2022 – termíny 
setkání budou zveřejněny na webu obce Psáry 
spolu s  garanty jednotlivých skupin po 15. 9. 
Předpokládáme setkání od poloviny října do 
konce listopadu.

 Zpracování konkrétních námětů a  připomí-
nek – které můžete zasílat rovněž do 15. 9. na e-
mail: strategiepsary@gmail.com.
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Vodovod 
a kanalizace — 
průtah II/105

Vlasta Málková, 
místostarostka

v následujícím textu krátce v bodech popisuji 
stav stavebních objektů vodovodu a kanalizace 
prováděných zhotovitelem IMOS Brno, a. s., ke 
dni 18. 6. 2022.

Bohužel musím konstatovat, že stavba vodo-
vodu ani kanalizace stále nebyla i  přes řadu 
urgencí obci předána.
•	 Kontrolním tlakováním plynem, které prová-

děli pracovníci PvK na 10 bar, byl zjištěn únik 
na  šoupěti u  vzdušníku před OÚ. Oprava 
proběhla v týdnu od 20. 6. 2022. Po dokon-
čení opravy dojde k další zkoušce plynem.

•	 Do dnešního dne není dokončen soubor 
tlakových zkoušek vodovodu, a  to přede-
vším úsekové tlakové zkoušky vodovodu 
na 16 bar a úsekové tlakové zkoušky vodovo-
du na 18 bar, které nevyhověly požadavkům 
čSn 755911. náhradní termín opakování 
zkoušek včetně termínu provedení odstraně-
ní vad vodovodu není ze strany zhotovitele 
stanoven. v této věci jsme opakovaně vyzvali 

zhotovitele na GŘ firmy Imos dopisem a zápi-
sem do stavebního deníku (dále SD) o sděle-
ní postupu a termínu zahájení činností.

•	 není dokončeno odvětrání redukční a vodo-
měrné šachty v souladu s platnou PD.

•	 Stavební objekt splaškové kanalizace byl 
na  základě vzájemné dohody investora 
a  zhotovitele zkontrolován kanalizační ka-
merou v  celé délce včetně provedení mě-
ření deformací a měření sklonu jednotlivých 
úseků. Kamerové prohlídky kanalizace byly 
prováděny ve dnech 29. 3. 2022–1. 4. 2022. 
následně byly některé úseky prohlédnuty 
kamerou znovu, a  to například dne 25.  4. 
2022 včetně instalace opravné pryskyřičné 
vložky. Z  provedené kamerové prohlídky 
nám k  dnešnímu dni nebyl předán záznam 
ani technická zpráva se zhodnocením stavu 
splaškové kanalizace. Přes naše opakované 
výzvy, urgence a zápisy ve stavebním deníku 
nám nebyl sdělen termín předání výsledků 
kamerové prohlídky splaškové kanalizace.

•	 Dále byl zhotovitelem proveden zásah do 
revizní šachty splaškové kanalizace v  pro-
storu chodníku u  křižovatky ulic Psárská x 
na Stráni. Tento zásah do splaškové kanaliza-
ce evidujeme jako odstranění vady a uvede-
ní stavu revizní šachty splaškové kanalizace 
do funkčního stavu. Stavební práce ve dnech 
23. 4.–25. 4. 2022 byly prováděny za plného 
provozu bez platného dopravního opatření 

DIO a DIr. Po naší urgenci a výzvě technic-
kého dozoru (dále TDS) zápisem do SD bylo 
doplněno dopravní značení a  zajištěn bez-
pečný průchod chodců.

•	 Dopravní opatření na  ulici Pražská, Psárská, 
nutné k  možným opravám vodovodu, bylo 
zhotoviteli prodlouženo do 31. 7. 2022.

•	 Asfaltování v ulici Pod vápenkou jsme se ko-
nečně, po mnoha urgencích, od zhotovitele 
dočkali. Bohužel firma Imos stavbu neozna-
čila, nikde nebylo žádné dopravní značení 
a ulici si firma svévolně uzavřela.

•	 16. 5. proběhlo místní šetření v  rámci zpra-
cování znaleckých posudků vodovodu a ka-
nalizace se znalci, právními zástupci, zástupci 
firmy Imos i technické skupiny obce. Ke kon-
ci místního šetření se diskutovala např. ma-
teriálová kniha, připomínky k  neodbornosti 
vedení stavby ze strany zhotovitele, umístě-
ní sekčních uzávěrů po trase vodovodu mi-
mo rozsah projektu DSJ, tlakové zkoušky 
vodovodu, vodoměrná šachta s  redukčním 
uzávěrem, výrobky firmy Duktus, existen-
ce stavebního deníku, montážního deníku, 
kamerových zkoušek kanalizace, bourání 
dílčích úseků kanalizace a  vodovodu apod. 
Mezi účastníky místního šetření nedošlo ke 
shodě.

•	 výsledek, tedy znalecký posudek, stále ne-
máme, a dokonce nám Imos i znalec odmítli 
sdělit, na co posudek zpracovávají.

OPRAVA ČOV PSÁRY

Společně s TSDB jsme vzhledem k problémům 
na  čOv naplánovali čištění nádrží, abychom 
zjistili stav opotřebení provzdušňovacích ele-
mentů. čištění v hodnotě 200 000 Kč mělo pro-
běhnout na lince I a II. Po přečerpání tekutého 
obsahu nádrží I. linky ze tří jsme zjistili velké 
množství sedimentu kalů a  písků, které bylo 
nutné odtěžit.

Po odtěžení kalu bylo provedeno očištění pro-
vzdušňovacích elementů a  byly opraveny cel-
kem tři závady: utržená přípojka odvzdušnění, 
zlomený element a prasklá membrána.

Obdobné čištění se musí provézt i  na lince II 
a III.

HAVÁRIE VODY SÍDLIŠTĚ 
ŠTĚDŘÍK / V ZAHRADÁCH

v pátek 17. 6. došlo k poruše dávkování vzduchu 
do tlakové nádrže na  Uv Tondach. Dodavatel 
pitné vody nás informoval, že závadu odstranil.

Z neděle na pondělí se závada opakovala a do 
potrubí se dostal čistý vzduch, který slouží pro 
vyrovnání tlaku. v pondělí ráno byly přistaveny 
cisterny s vodou pro potřeby obyvatel poško-
zených poruchou. Zároveň byla do lokality puš-
těna voda z dalších zdrojů, ale to je bohužel jen 
krátkodobé řešení, protože vydatnost obecních 
zdrojů vody se nachází na hraně únosnosti.

Jediným řešením je voda z  posázavského vo-
dovodu, který vzhledem k systému práce zho-
tovitele stále není spuštěn. Přivaděč není opra-
ven, zkolaudován a předán obci.

vzhledem k  extrémně teplým dnům stoupá 
spotřeba vody, a  proto vás žádáme o  šetření 
vodou, aby naše vodní zdroje vydržely co nej-
déle a nemuseli jsme používat cisterny.
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Investice 
do našich 
sportovišť

Mgr. Milan Vácha, 
starosta

REKONSTRUKCE A NOVÉ 
OSVĚTLENÍ AREÁLU 
SK ČECHOSLOVAN DOLNÍ 
JIRČANY

Sportovní areál v  Dolních Jirčanech prochází 
v  posledních letech mnoha dílčími úpravami. 
Díky aktivitě vedení sportovního klubu a ocho-
tě členů a  sportovců přikládat ruku k  dílu se 
podařilo upravit hospůdku, zázemí i okolí slou-
žící sportu i zábavě. Mimo jiné také díky nárůs-
tu počtu sportovců, protože jenom mladých 
registrovaných členů je dnes více než 240, 

mohl klub připravit velký projekt na  moderni-
zaci areálu. rekonstrukce čeká šatny a klubov-
nu pro děti a mládež. Dále dojde k rekultivaci 
travnaté plochy a  k osvětlení multifunkčního 
hřiště přibude i  osvětlení hlavní travnaté plo-
chy. Bude tak možné hřiště využívat i v jarních 
a podzimních měsících, kdy jsou dny přece je-
nom výrazně kratší. Součástí projektu je i vybu-
dování venkovní posilovny, která bude sloužit 
nejenom v  rámci tréninků, ale určitě si najde 
své příznivce i z řad široké veřejnosti. Celkové 
náklady jsou plánovány ve výši 5,5 mil. Kč. 

Hlavní část bude financována z národní spor-
tovní agentury (nSA), a to do výše 3,85 mil. Kč. 
Středočeský kraj přispěje v  rámci dotační vý-
zvy částkou 400  tis. Kč a  o zbývající částku se 
rozdělí v  poměru 70 % na  30  % obec Psáry 
a SK čechoslovan Dolní Jirčany. Celá akce by 
měla být dokončena do letošní zimy.

1. Název: 

rekonstrukce a  nové osvětlení sportovního 
 areálu Psáry – Dolní Jirčany

2. Oblast podpory: 

investiční

3.  Popis a způsob realizace akce/ 
projektu: 

Předkládaný projekt zahrnuje revitalizaci a kom-
pletní rekonstrukci sportovního areálu v  obci 
Psáry a Dolní Jirčany. Areál spravuje Sportovní 
klub čechoslovan, pozemky jsou ve vlastnictví 
obce Psáry, budova sloužící jako zázemí je ve 
vlastnictví klubu. v rámci projektu bude rekul-
tivován povrch travnatého hřiště, vybudováno 
osvětlení fotbalového hřiště a  multifunkčního 
hřiště, vznikne nová venkovní posilovna, rekon-
struováno bude zázemí šaten a  klubovny pro 
děti a mládež. Projekt tvoří následující dílčí ak-
tivity: 
•	 umělé osvětlení fotbalového hřiště LeD svět-

lomety (4 stožáry, 15 m, 8 ks LeD světlometů 
1,55 kW) 

•	 umělé osvětlení multifunkčního hřiště 
LeD světlomety (2 stožáry, 10  m, 2ks LeD 

světlometů 775 kW) 
•	 rekultivaci travní plochy hřiště, aby vydržel 

zvýšené zatížení, stroj pro údržbu (6.600 m2) 
•	 dobudování okolí hřiště – opěrné zdi (reali-

zováno 2021), střídačky 
•	 vybudování venkovní plochy s  posilovacími 

hrazdami a  cvičebními stroji v  areálu spor-
tovního klubu – pro trénink jednotlivých od-
dílů (80 m2) 

•	 rekonstrukci kabin a  klubovny pro malé 
sportovce tak, aby se daly využívat celoročně 
(330 m3). 

Projekt je vzhledem ke svému rozsahu realizo-
ván postupně, zahájen byl v  srpnu 2021 stav-
bou opěrné zdi a  dokončení se předpokládá 
v  roce 2022. Bude realizován více dodavateli 
na základě výsledků poptávkových řízení v sou-
ladu se zákonem č.  134/2016 Sb., o  zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění. U zakázek 
nespadajících pod působnost ZZvZ bude dodr-
žen princip 3e (např. průzkumem trhu či jiným 
vhodným způsobem). Projekt byl podán v rámci 
dotačního programu národní sportovní agen-
tury č. 162 52 regionální sportovní infrastruktu-
ra 2020–2024, č. j.: nSA-0007/2020/D/1, výzvy 
12/2020 Sportovní infrastruktura – Investice do 
10 mil. Kč s č. j. nSA-0007/2020/D/4. Žádost by-
la schválena Poradou vedení národní sportovní 
agentury k financování. náklady na spoluúčast 
jsou však i přes získanou dotaci z pohledu roz-
počtu klubu vysoké, proto žádáme o příspěvek 
na  spolufinancování projektu z  Fondu sportu 
a  volného času Středočeského kraje. v  rámci 
rozpočtu této žádosti jsou předkládány pouze 
položky k  realizaci v  roce 2022. výdaje roku 
2021 nejsou zahrnuty. 
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4.  Cíle a přínosy projektu, cílové skupiny, 
zdůvodnění žádosti: 

Cílem akce je modernizovat areál SK 
čechoslovan v Dolních Jirčanech, vytvořit ade-
kvátní sportovní zázemí pro mládežnický sport 
a díky tomu zvýšit možnosti využití sportovního 
areálu a tím navýšit počet aktivních sportujících 
dětí a mládeže do 18 let. vzhledem k neustá-
le rostoucímu počtu obyvatel v lokalitě a s tím 
souvisejícím kontinuálním růstem dětí v  oddí-
lech nám vzniká potřeba navýšení hodin trénin-
ků, z tohoto důvodu nutně potřebujeme umělé 
osvětlení sportovišť, aby bylo možné harmo-
nogram tréninků rozšířit i do časových pásem 
bez denního osvětlení. vzhledem k  tomu, že 
cílem našeho klubu není primárně výkonnost-
ní sport, nýbrž podpora pohybové aktivity dětí 
a  mládeže a  jejich zdravý životní styl, soustře-
díme se na  komplexní pohybový rozvoj a  vy-
váženost sportovních aktivit, aby nedocházelo 
k jednostrannému přetěžování malých sportov-
ců. Proto provozujeme tzv. sportovní akademii 
napříč jednotlivými oddíly a areál bude nabízet 
kromě fotbalového a  multifunkční hřiště nově 
také venkovní posilovnu s prvky podporujícími 
komplexní pohybovou gramotnost mládeže. 
Zároveň tato multifunkčnost areálu umožňuje 
paralelní sportování většího počtu dětí, což je 
vzhledem k enormnímu vytížení areálu nezbyt-
né, aby mohla být uspokojena poptávka všech 
zájemců o oddílový sport. S velkou vytížeností 
areálu a tlakem na téměř celoroční provoz také 
nutně souvisí potřeba rekonstrukce a zkapacit-
nění zázemí budovy. Je nezbytně nutná rekon-
strukce elektroinstalace v celé budově. Je nutné 
vybudovat novou přípojku kanalizace, protože 
s větším počtem návštěvníků dochází velmi čas-
to k havarijním situacím na toaletách a ve spr-
chách. Potřebná je rekonstrukce šaten a  jejich 
vybavení, které v  současné podobě zásadně 
neodpovídají vytíženosti. SK čechoslovan tvoří 
základnu pro sportovní a společenské vyžiti ob-
čanů Dolních Jirčan v mnoha oblastech. našim 
hlavním mottem je umožnit sportování všem, 
kdo o to mají zájem, a rozvíjet všestrannou po-
hybovou dovednost dětí s důrazem na zdravý 
pohyb a  fair play jednání ve všech oblastech 
sportu. 

5. Vyhodnocení efektivnosti – přínos: 

vzhledem k  násobnému zvýšení počtu členů 
v poslední dekádě, především dětí, je moderni-
zace celého areálu více než žádoucí. Prostředky 
použité na jednotlivé součásti celého projektu 
přiblíží náš areál adekvátním požadavkům sou-
časnosti. rozpočet nám poté kompletně zpra-
coval autorizovaný rozpočtář Ing. Pavel Málek. 
naše fotbalové hřiště, které je hlavní součástí 
projektu, využívá kromě našeho oddílu také 
mateřská škola a zejména Základní škola Amos 
v  Dolních Jirčanech při svých hodinách Tv 
a  sportovních akcích (např. McDonald´s Cup 
a jiné akce), hojně jej využívá také družina pro 
sportovní aktivity žáků školy. Od letošní sezóny 
je využíván také fotbalovým klubem SK Slavia 
Jesenice pro tréninky našich sdružených oddí-
lů mládeže. Celý areál je otevřený veřejnosti, 
je využíván obyvateli z  Dolních Jirčan pro své 
sportovní a  společenské akce. Pořádáme zde 
např. Dětské dny, drakiády, Mikulášské oslavy, 
čarodějnice, ukončení školního roku, prázdnin 
ba dokonce i svatby a mnoho dalších akcí.

6.  Cílová skupina – uveďte věkové roz-
mezí, velikost cílové skupiny, počet 
dětí a mládeže v členské základně, 
počet podpořených oddílů: 

Primární cílovou skupinou jsou děti a  mlá-
dež do 18 let organizované v  oddílech SK 
čechoslovan. Celkem se jedná o  242 regis-
trovaných malých/mladých sportovců - čUS 
a FAčr. Klub má 4 družstva kondiční sportov-
ní akademie, celkem 106 dětí. Fotbalový oddíl 
má 4 družstva a 48 členů. v tenisovém oddíle 
sportuje 88 registrovaných dětí. Celý sportovní 
areál využívají mimo doby vyhrazené pro spor-
tovní dětské oddíly také družstva dospělých, 
mimo tréninky je přístupný veřejnosti a v dopo-
ledních hodinách je aktivně využíván Základní 
školou Amos a Mateřskou školou Štědřík. O ví-
kendech areál slouží k organizaci dětských sou-
těží pro celý region.

7. Možná rizika realizace projektu:

Projekt je odborně zpracován, stavební úřad vy-
dal kladné stanovisko, personální zabezpečení 

je dostatečné. Hlavním rizikem projektu zůstá-
vá nevyzpytatelnost trhu v  době pandemické 
a ekonomické krize, nezájem dodavatelů účast-
nit se výběrového řízení, odstoupení vítěze od 
realizace, vysoutěžení zakázek za vyšší cenu, 
než je rozpočtována. Jako prevence těchto rizik 
byli a budou při vyhlášení výběrových řízení ak-
tivně oslovováni dodavatelé k podání nabídky.

8.  Předpokládané zahájení realizace pro-
jektu - měsíc: 

1/ 2022

9.  Předpokládané ukončení realizace 
projektu - měsíc: 

12/ 2022

VÝSTAVBA KABIN MLÁDEŽE 
SK RAPID PSÁRY

Do velmi ambiciózního projektu se pustili spor-
tovci v Psárech. SK rapid Psáry si velmi zakládá 
nejenom na svém A týmu mužů, kteří hrají v po-
slední dekádě na vysoké úrovni, ale i na mláde-
ži, které se věnuje velmi mnoho energie i času. 
výstavba kabin, jak je projekt pojmenován, ale 
velmi přesahuje běžnou investici do vesnic-
kého fotbalu. vzniknout má opravdu moderní 
areál, kde budou nejenom potřebné kabiny, 
ale i zázemí pro rozhodčí, menší sál na gymnas-
tickou přípravu a klubovna.

Celkové náklady projektu jsou odhadovány 
na 33 mil. Kč a pokud se nic zvláštního nestane, 
tak by mělo být vydáno rozhodnutí o poskytnu-
tí dotace ze strany nSA. Stejně jako v případě 
čechoslovanu by měla být dotace nSA přizná-
na ve výši 70 % a stejně tak se o zbývající část 
postará obec Psáry a SK rapid Psáry. Podporu 
7 mil. Kč pro rapid projednalo zastupitelstvo 
obce na  svém zasedání a  jednomyslně tento 
projekt podpořilo. Je to velký krajíc, který s se-
bou nese velká rizika. Budeme však držet pal-
ce a doufat, že se vše podaří zrealizovat, nové 
zázemí pomůže našim sportovcům a  přivede 
na hřiště další mladé sportovce.
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LA BOTTEGA OAKS DELI BISTRO
 Nespoutaná Itálie na dosah ruky 

La Bottega Oaks Deli Bistro je nově otevřená restaurace známé italské sítě La
Collezione Riccarda Lucqueho, nacházející se v Oaks Prague v Nebřenicích u Prahy.
Šéfkuchařem je Jan Kliment, bývalý člen týmu restaurace Allegro, jenž získala
michelinskou hvězdu.
 
La Bottega Oaks Deli Bistro nabízí koncept bistra a obchodu s prvotřídními italskými
produkty a surovinami. Z obchodu si odnesete denně čerstvé pečivo, těstoviny, pinsu,
stařené steaky, italské sýry či salámy a ochutnáte z bohatého výběru italských vín.
 
Podnik je situován na náměstí Oaks Prague a je otevřen každý den od 9:00 do 21:00.
Vychutnat si můžete obědy a večeře ve formě tradičních pokrmů či jedinečných specialit.
Hlavními složkami naší kuchyně jsou vždy čerstvost a vysoká kvalita surovin. Celé léto
bude italská pohoda doprovázena bohatým programem a je tedy se na co těšit! 

La Bottega Oaks Deli Bistro  +420 703 150 150
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V neděli 
se neseká

Ing. Renáta Jašková, správa majetku

Upozorňujeme, že Zastupitelstvo obce Psáry se 
na  svém zasedání dne 19. 2. 2020 usnesením 
č.  14/1–2020 usneslo vydat na základě ustano-
vení § 10 písm. a) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. 
h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zří-
zení), ve znění pozdějších předpisů, Obecně zá-
vaznou vyhlášku obce Psáry č. 3/2020 k regulaci 
hlučných činností. Podle této vyhlášky je zaká-
záno používání hlučných strojů, přístrojů a  ji-
ných zařízení (tj. např. sekaček na trávu, drtiček 
dřeva, křovinořezů, řetězových či kotoučových 
pil, pneumatických kladiv, kompresorů a  sta-
vebních strojů) v neděli a ve dny státem uzna-
ných svátků v době od 6.00 hod. do 22.00 hod.

763 000 korun 
pro naše 
seniory

Vlasta Málková, 
místostarostka

Takovou částku jsme získali na  aktivity našich 
seniorů díky našemu zapojení do soutěže Obec 
přátelská seniorům 2022, kterou každoročně 
vyhlašuje  Ministerstvo práce a  sociálních věcí 
čr. Zúčastnili jsme se již potřetí a  opět jsme 
obhájili první místo v  dané kategorii (obec 
o  velikosti 3001–12000 obyvatel) a  získali tak 
nejvyšší příspěvek. Celkově jsme tak na  naše 
aktivity již získali úctyhodných 2 963 000 korun!

Interní i  externí hodnotitelé dotační komise 
v  zaslaných žádostech hodnotí zejména plán 
podpory programů pro seniory, stávající ak-
tivity a  jejich kontinuitu. Podporovány jsou 
neinvestiční projekty proseniorských aktivit 
zlepšující fungování komunity a  zkvalitňující 
sousedské vztahy. Aktivity, které předcháze-
jí sociálnímu vyloučení a  podporují aktivní, 

smysluplný a  důstojný život seniorů v  jejich 
vlastním sociálním prostředí a  rozvoj pečova-
telských kompetencí u všech generací.

v  naší obci z  udělené dotace pořídíme dovy-
bavení na  zahradu Klubu seniorů Třináctka, 
obnovíme pěvecké kurzy a  uskutečníme řadu 
dalších  aktivit pro seniory. Ti se mohou těšit 
například i na nový cyklus přednášek na téma 
„Mezinárodní grilování a život s grilem“ spoje-
ných s praktickou výukou. věnovat se budeme 
i nadále kvalitním přednáškám o cestování, za-
měříme se také na kurz samopomoci.

Opakované umístění na  symbolické „bedně“ 
má pro nás vždy dvě roviny radosti. Těšíme se 
na realizaci nových projektů pro seniory, na kte-
ré by nebyl finanční prostor v našem obecním 
rozpočtu, a  radost těch, kteří si zaslouží naši 
pozornost a  úctu. Je to pro nás však zároveň 
ocenění dlouholeté práce, která je odborníky 
vnímána jako profesionální a přínosná.

Slavnostní ocenění vítězů, kde převezmeme 
z rukou ministra práce a sociálních věcí symbo-
lické šeky, bude již jen symbolickou třešničkou.

Dotace 
na výměnu kotle

Tým kotlíkových dotací Středočeského kraje

Od 6. června mohou nízkopříjmové domácnos-
ti požádat o dotaci na výměnu zastaralého kotle 
na tuhá paliva za nový

Od 1. září 2024 bude podle zákona o ochraně 
ovzduší z roku 2012 povoleno používat kotle 
pouze 3. a  vyšší emisní třídy podle ČSN EN 
303-5. Provoz zastaralých kotlů bude brzy za-
kázán a bude nutné je vyměnit za nové ekolo-
gické zdroje vytápění.

Lidé z domácností s nižším příjmem, jako jsou 
třeba samoživitelé nebo senioři, mohou na vý-
měnu kotle dostat výhodnou dotaci, která 
představuje 95 % způsobilých výdajů. O dota-
ce je možné žádat pouze elektronicky. Příjem 
žádostí ve středních čechách bude evidovat 
Středočeský kraj. Příjem žádostí o  kotlíkovou 
dotaci pro nízkopříjmové domácnosti v  elek-
tronické podobě bude zahájen od 6. 6. 2022 
v 10.00 hod. Posledním dnem, kdy je možné 
o dotaci zažádat, je 31. srpen 2022.

Pokud se rozhodnete vyhledat informace pří-
mo na krajském úřadě, na adrese Krajský úřad 
Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21, 
Praha 5 najdete příslušné pracovníky v  kan-
celářích číslo 0067 a  0066. Můžete přijít bez 
ohlášení, v  konzultační místnosti s  počítačem 
je možné ukázat všechny podrobnosti elektro-
nické žádosti o kotlíkovou dotaci. „Protože však 
budeme žádosti hodnotit, nemůžeme za žada-
tele žádost vyplnit ani ji nemůžeme finalizovat 
na úředním počítači. To by mohlo být bráno ja-
ko netransparentní a ovlivňující proces přidělo-
vání dotace. Žádost je jednoduchá a opravdu ji 
zvládnou vyplnit a odevzdat všichni,“ vysvětluje 
Ondřej nauš z Odboru řízení dotačních projek-
tů Krajského úřadu.

nejdůležitější podmínkou přiznání dotace je 
(spolu)vlastnictví nemovitosti ve Středočeském 
kraji, ve které žadatel trvale pobývá a která je 
nebo byla vytápěna kotlem na  tuhá paliva 
1. nebo 2. emisní třídy (plynových kotlů se tedy 
dotace netýká).

Žádost do dotačního programu kraje může 
podat pouze ten žadatel, jehož průměrný čis-
tý příjem na člena domácnosti v roce 2020 ne-
byl vyšší než 170 900 Kč. nebo žadatel, který 
je (a také všichni další členové domácnosti) ve 
starobním nebo invalidním důchodu 3. stupně. 
Alternativou pro všechny žadatele je dotační ti-
tul nová zelená úsporám.

Pokud budete úspěšní, bude vám proplaceno 
95 % doložených uznatelných výdajů, a to ma-
ximálně do výše 180 tis. Kč, když jste si poří-
dili tepelné čerpadlo, resp. 130 tis. Kč – kotel 
na biomasu, 100 tis. Kč - plynový kondenzační 
kotel (pokud jste si ho aspoň závazně objednali 
do 30. 4. 2022).

Dále by si žadatel měl kladně odpovědět 
na tyto otázky:
•	 Mám počítač s  připojením k  internetu 

a emailovou adresu? Žádost se bude podá-
vat elektronicky. email může být i rodinného 
příslušníka nebo zprostředkující firmy.

•	 Pokud už proběhla výměna kotle, bylo to po 
1. 1. 2021? To je datum uznatelnosti výdajů.

•	 Pokud už proběhla výměna kotle, mám foto-
dokumentaci starého kotle a revizní zprávu? 
Jsou to povinné přílohy k žádosti.

Pokud byste chtěli radu telefonem, využijte lin-
ku 257 280 991 nebo svůj dotaz napište na e-
mailovou adresu: kotliky@kr-s.cz.
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Technické 
služby 
Dolnobřežanska 
v Psárech

Miroslav Pašek, vedoucí provozu VaK

Jako provozovatel infrastruktury vodovodu, ka-
nalizace a čistírny odpadních vod v obci Psáry 
a  Dolní Jirčany se každý den včetně víkendů 
a  svátků staráme o  zabezpečení plynulé do-
dávky pitné vody, odvod splaškových vod přes 
páteřní kanalizaci až po biologické vyčištění 
odpadních vod na čOv. A právě čištění kana-
lizačních řadů věnujeme pravidelně pozornost. 
Každý měsíc můžete ve vašich ulicích zahléd-
nout náš nový tlakový čisticí vůz, který s sebou 
veze 5 m3 vody. Za pomoci vysokotlakého čer-
padla pročistí kanalizační potrubí a z revizních 
šachet odsaje hrubé nečistoty, které se zde 
usadily. v pravidelných intervalech také prová-
díme údržbu přečerpávacích stanic odpadních 
vod. Tato prevence je velmi důležitá, protože 
předchází havarijním stavům. Pokud se tyto ne-
čistoty dostanou až na čistírnu odpadních vod, 
můžou vážně ohrozit její fungování. na  čistír-
ně plánujeme v  nadcházejících měsících také 
velké čištění, kdy postupně odstavíme jednu 
ze tří linek. Provedeme vyčištění jednotlivých 
nádrží a  kontrolu provzdušňovacích zařízení, 

které jsou důležitou součástí biologických linek 
pro správné fungování celého procesu čištění 
splaškových vod.

Kromě standardních provozních činností prová-
díme i specializované práce. například vytyčení 
trasy vodovodního potrubí podle přiloženého 
signálního vodiče, nebo pomocí trasovací son-
dy, kterou zavádíme přímo do potrubí. Dále vi-
zuální kontrolu kanalizace za pomoci inspekční 
kamery s videozáznamem.

Z dalších služeb, které si můžete u nás objed-
nat, jmenujme například možnost vyčerpání 
a  likvidace splaškové vody ze septiků a  žump 
nebo dovoz pitné vody do bazénu.

Pro majitele nemovitostí, kteří mají přípojky 
osazené dálkově odečítanými vodoměry, nabí-
zíme službu, že mohou na webových stránkách 
sledovat svoji spotřebu a hlavně noční průtok, 
podle kterého se dá odhalit, že vám protéká 
voda na záchodě či přes pojišťovací ventil kotle 
nebo že máte poruchu na vodovodních rozvo-
dech v domě. Tato služba je zpoplatněna jed-
norázovou investicí 9990 Kč a měsíčním paušá-
lem 50 Kč (obě ceny jsou bez DPH).

Technické služby Dolnobřežanska, s. r. o.
Ič: 03711617, DIč: CZ03711617
vestecká 3, 252 50 vestec
tel.: 725 315 646
e-mail: miroslav.pasek@tsdb.cz
web: www.tsdb.cz

Technické služby Dolnobřežanska, s. r. o. se sídlem ve vestci

hledají do divize vodovody a kanalizace

pracovníka na pozici servisního technika VaK
•	 Pracovní náplň: údržba vodohospodářské infrastruktury obcí mikroregionu Dolnobřežansko. 

(vodovodní a kanalizační řady, vodojemy, čistírny odpadních vod, přečerpávací stanice, …)
•	 Instalatérské zkušenosti podmínkou
•	 Požadujeme: řidičské oprávnění B, samostatnost, zodpovědné jednání.
•	 nabízíme: zázemí stabilní společnosti, pracovní doba 40 h/týdně, 5 týdnů dovolené, placené 

přesčasy, příspěvek na stravu, mobilní telefon.

pracovníka na pozici technika elektro VaK
•	 Pracovní náplň: údržba vodohospodářské infrastruktury obcí mikroregionu Dolnobřežansko. 

(výměna čerpadel, údržba vodojemů, čistíren odpadních vod, přečerpávacích stanic, …)
•	 Osvědčení vyhlášky 50/78 Sb. podmínkou
•	 Požadujeme: řidičské oprávnění B, samostatnost, zodpovědné jednání.
•	 nabízíme: zázemí stabilní společnosti, pracovní doba 40 h/týdně, 5 týdnů dovolené, placené 

přesčasy, příspěvek na stravu, mobilní telefon.

pracovníka na pozici technika ČOV
•	 Pracovní náplň: údržba vodohospodářské infrastruktury obcí mikroregionu Dolnobřežansko. 

(kanalizační řady, čistírny odpadních vod, …)
•	 Technické zkušenosti podmínkou
•	 Požadujeme: řidičské oprávnění B, samostatnost, zodpovědné jednání.
•	 nabízíme: zázemí stabilní společnosti, pracovní doba dle dohody, 5 týdnů dovolené, placené 

přesčasy, příspěvek na stravu, mobilní telefon.

pracovníka na pozici technický asistent/ka VaK
•	 Pracovní náplň: pasportizace vodohospodářské infrastruktury obcí mikroregionu Dolno-

břežansko.
•	 Práce v programu AutoCad podmínkou
•	 excel – pokročilý uživatel
•	 Požadujeme: řidičské oprávnění B, samostatnost, zodpovědné jednání.
•	 nabízíme: zázemí stabilní společnosti, pracovní doba 40h/týdně, 5 týdnů dovolené, placené 

přesčasy, příspěvek na stravu, mobilní telefon.

Kontakt: technickesluzby@tsdb.cz, tel:. 734 755 512, www.tsdb.cz
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PŘIJĎTE DO TŘINÁCTKY

Nebudete litovat! Sousedské posezení pod 
lipou, prohlídka novinek ve Třináctce, čtení 
z připravované knihy o historii obce.

Srdečně vás zveme v sobotu 13. srpna na nově 
zrekonstruovanou terasu Třináctky, na posezení 
pod lipou. Od 14 do 18 hodin zde bude pro-
bíhat den otevřených dveří, který je příležitostí 

si prohlédnout prostory budovy Třináctky a do-
zvědět se více o  možnostech pro seniory 
a využití klubu. Kromě posezení a malého ob-
čerstvení vás čeká setkání s autorkou naší při-
pravované knihy o  historii. Čtení začíná vždy 
v 15 a v 17 hodin.

v roce 2019 začala rekonstrukce stavby č. p. 13 
na  dolnojirčanské návsi a  budova se postup-
ně měnila na  zázemí Klubu seniorů s  názvem 
Třináctka. v  tyto dny probíhá další etapa pra-
cí, které přinesou novou fasádu a  terasu. Ta 
byla vyprojektovaná tak, aby vhodně dopl-
ňovala projekt plánované návsi. Poslední fází 
úprav je zahrada, na  jejíž vybavení použijeme 
finance částečně z  dotace, kterou jsme získali 
z Ministerstva práce a sociálních věcí.

SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ 
KOMISE

Vlasta Málková, místostarostka
a předsedkyně sociální a kulturní komise

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU

červen je v naší obci již tradičně měsícem, kdy 
si účastníci Univerzity třetího věku volí téma 
pro semestr podzimní. Jasným vítězem hlaso-
vání byla tentokrát „Arménie blízká i  vzdále-
ná“. Tento přednáškový cyklus studentům blíže 
představí Arménii, její geografickou polohu, 
stručné dějiny, náboženství, jednotlivá etnika 
a národnostní menšiny.

Pokud i vy uvažujete o zapojení se do této ko-
munity lidí, kteří stále hledají nové informace, 
vzdělávají se a vzájemně se podporují ve svém 
úsilí, můžete kontaktovat místostarostku vlastu 
Málkovou na malkova@psary.cz a  získat po-
třebné informace.

LETNÍ KINO 2022

K létu neodmyslitelně patří dlouhé teplé večery 
strávené s přáteli. Ty si navíc, tak jako každý rok, 
můžete zpříjemnit letním kinem, které jsme pro 
vás na dolnojirčanské návsi připravili. Tentokrát 
výběr filmů necháme na vás, hlasujte v anketě 
na webových stránkách obce. Můžete nám také 
posílat své tipy na film.

vítězné snímky promítneme 22. 7. a 26. 8. vstup 
je zdarma, deky, sedátka, křesílka si vezměte 
s sebou, občerstvení zajištěno na místě.

Vybírat můžete z těchto filmů:
•	 Srdce na dlani
•	 Po čem muži touží 2
•	 Prvok, Šampón, Tečka a Karel

•	 Láska na špičkách
•	 Přání Ježíškovi
•	 Tajemství staré bambitky 2
•	 Gump, pes, který naučil lidi žít
•	 Psí poslání
•	 Přání k mání
•	 Mimořádná událost
•	 Můj přítel delfín

Fotosoutěž 
2022

Ing. Jitka Svobodová

KRÁSA ARCHITEKTURY

Architektura je jedním z nejfotografovanějších 
námětů, ale také patří k  těm nejobtížnějším. 
nejzajímavější snímky budou uveřejněny ve 
velkém či malém kalendáři pro rok 2023, vylo-
sovaní účastníci soutěže získají pěknou cenu. 
Prosím, přečtěte si pozorně podmínky soutěže, 
stává se velmi často, že musíme vámi zaslané 
snímky vyřadit, protože nejsou ve formátu nale-
žato nebo jsou zaslány v malém rozlišení. Také 
často zapomínáte na titulky.

Podmínky pro zařazení vašich fotek do foto-
soutěže:
Kdy: do 31. července 2022
Jak: v elektronické podobě
Kam: na e-mail fotosoutez@psary.cz
Co:  barevné nebo černobílé fotografie ve 

formátu nALeŽATO v co nejlepší kvali-
tě (alespoň 2 MP) bez úprav. nekvalitní 
fotografie budou ze soutěže vyloučeny.

Maximální počet zaslaných fotografií:
 10 ks
Nezapomeňte:
  uvést své jméno, adresu a  titulek k  fo-

tografii. Zasláním fotografií dáváte sou-
hlas s jejich uveřejněním v materiálech 
obce.

POSLEDNÍ VÝZVA! DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

POHÁDKOVÝ LES – HLEDÁME 
DOBROVOLNÍKY
Pro letošní 11.  ročník Pohádkového lesa hle-
dáme na stanoviště dobrovolníky – pohádko-
vé postavičky.

Chcete–li zažít prima den a  rozzářit úsměv 
na  tvářích dětí, napište na malkova@psary.cz 
nebo volejte 602 714 101.
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Letní dvoudenní 
zájezd – 
Krušnohorsko
Sociální a  kulturní komise vás zve na  letní 
dvoudenní výlet, který se uskuteční ve dnech 
18.–19. 8. 2022.

Z  obce vyjdeme v  časných ranních hodinách. 
naší první zastávkou bude Andělská Hora 
u  Karlových varů se zříceninou hradu a  pout-
ním kostelem nejsvětější Trojice z  roku 1712, 
jehož zvláštností je zcela pravidelná trojúhelní-
ková dispozice. Dnes zůstala z hradu jen zříce-
nina, která je i přesto pro svou dominantní po-
lohu s dalekým kruhovitým výhledem (zejména 
na blízké Doupovské hory) oblíbeným výletním 
místem. v roce 1786 ji navštívil i německý bás-
ník Johann Wolfgang Goethe.

Poté již přijedeme přímo do srdce Krušných hor 
do obce Boží Dar, ležící téměř na česko–němec-
kých hranicích. Městečko s nadmořskou výškou 
1 028 m je nejvýše položené město ve střední 
evropě. Zde se vydáme projít Božídarské ra-
šeliniště po naučné stezce, jejíž převážná část 
vede po povalových chodnících, které zajišťují 
jak bezpečnost turistů, tak i  rašeliniště a vzác-
ných druhů živočichů a rostlin, které se v něm 

nachází. na trase stezky je rozmístěno 12 infor-
mačních tabulí, které pojednávají o  prostředí 
a  zvláštnostech rašeliniště nebo historii těžby 
rašeliny v Krušnohoří.

v odpoledních hodinách přejedeme neda-
lekou hranici a  navštívíme sousední Sasko. 
Zde nasedneme na  vláček tažený parní lo-
komotivou a  projedeme se na  trase Kurort 
Oberwiesenthal–Cranzahl. Jak syčení páry 
těchto svědků železniční historie, tak pomalá 
jízda patří k nostalgické cestě po půvabné kra-
jině Krušnohoří.

Pokud nám čas dovolí, bude naší poslední za-
stávkou prvního dne Klínovec. nejvyšší hora 
Krušných hor je vyhledávaným výletním místem 
už od začátku 19. stol. v r. 1884 byla na vrcholu 
postavena osmiboká 17 m vysoká vyhlídková 

věž pojmenovaná vyhlídkovou věží císaře 
Františka Josefa. Odsud si užijeme krásné vý-
hledy do okolní horské přírody.

večer nás čeká ubytování v  hotelu spojené 
s večeří.

Druhý den po snídani se vydáme na  Zámek 
Klášterec nad Ohří, který se nachází na  levém 
břehu řeky v desetihektarovém dendrologicky 
velmi cenném anglickém parku z  19. století, 
ve kterém je 150 druhů stromů z celého světa. 
Zámek s  parkem je zakomponován jako sou-
část městské památkové zóny ve středu starého 
města. Muzeum porcelánu, které je hlavní ná-
plní našeho programu, představuje rozsáhlou 
sbírku, dokumentující více než 220letou historii 
výroby v  čechách. v  dobových vitrínách a  in-
teriérech je vystavena produkce manufaktur 
a porcelánek ze Slavkova, Klášterce nad Ohří, 
Březové, Kysiblu, Chodova, Staré role, Dalovic, 

Prahy, Lokte, Budova, Ždanova a dalších.

Po obědě si projdeme město Kadaň, které má 
na svém kontě několik nej: najdete tu nejdelší 
zachovalé opevnění v čechách s Mikulovickou 
bránou, Katova ulička je zapsána v české knize 
rekordů jako naše nejužší ulice a františkánský 
klášter je nejstarším poutním místem na území 
českého státu, zasvěceným čtrnácti svatým po-
mocníkům. To vše a ještě mnohem více si pro-
hlédneme na společné procházce.

Odjezd z  obce v 8  hod., návrat domů druhý 
den ve večerních hodinách. Cena zájezdu je 
2100  Kč, pro trvale hlášené občany ze Psár 
a Dolních Jirčan jen 1900 Kč. Své místo si re-
zervujte a platbu uhraďte do 20. 7.  Zájezd se 
uskuteční při minimálním počtu 30 účastní-
ků. Případné dotazy směřujte na  paní vlastu 
Málkovou – malkova@psary.cz nebo na  tel. 
241 940 454.

Noví 
dobrovolníci 
v Laguně

Eva Ungerová

rádi bychom se s vámi podělili o velkou radost, 
kterou máme z dalších úžasných dobrovolníků.

Díky nim můžeme více využít našeho bazénu 
a  dopřát „pokoupáníčko“ více klientům. A  to 
i těm s těžším handicapem. DĚKUJeMe!

Stále hledáme další skvělé lidi, kteří chtějí vě-
novat čas a kousek sebe jiným.

Chceš se stát dobrovolníkem v Laguně?

Mrkni na www.dobrovolnikem.cz nebo volej 
604 513 951.

Děkujeme za pozornost a krásné léto všem!

Vojtech Brezík
Jiřina Čermáková
Josef Dzian
Kateřina Grasserová
Miroslava Jeřábková

Jindřich Kalousek
Jiří Kamenický
Jan Kholl
Věra Láfová
Jindřiška Nekolná

Oldřich Šmuk
Ivana Štenglová
Jitka Šumerová
Bedřich Taláb
Josef Žalmánek

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

Vlasta Málková, 
místostarostka

Zveme vás na  již tradiční dvoudenní podzim-
ní zájezd na Moravu do rodinného sklípku ve 
velkých Pavlovicích ve dnech 10.–11. září, který 
je skvělou kombinací posezení ve sklípku a ná-
vštěvy kulturních památek a  zajímavých koutů 
naší krásné vlasti.

Tentokrát se vydáme do Slavkova u Brna, kde 
navštívíme zámek Slavkov (německy Austerlitz). 
Patří k  nejmohutnějším barokním zámkům 
na  Moravě a  sídlil zde významný rod pánů 
z Kounic. Slavkov je také místem, kde se v  ro-
ce 1805 odehrála bitva tří císařů. v  zámku si 
projdeme oválný Historický sál, kde bylo po 
bitvě u Slavkova uzavřeno příměří mezi Francií 
a  rakouskem. Slavkovskou bitvu připomene 
virtuální expozice, vydáme se i  do rozsáhlého 
zámeckého podzemí s  lapidáriem, expozicí 
věnovanou místním řemeslům a  s  mučírnou, 
vybavenou replikami mučicích nástrojů. Počasí 
nám jistě umožní projít si i zámecký park, který 
je jedním z nejvýznamnějších na Moravě.

Poté se ubytujeme a  společně se vydáme do 
sklípku na šestihodinovou degustací vín spoje-
nou s bohatým občerstvením. Těšit se můžete 
na domácí specialitky, jako je tlačenka, jitrnič-
ky, uzená žebírka z domácí udírny, škvarkovou 
pomazánku a spoustu dalších dobrot. A k tomu 
vína co hrdlo ráčí.

Druhý den v neděli se po snídani přesuneme do 
Pelhřimova do Muzea rekordů a kuriozit. Každý 
jistě zná knihu českých rekordů či alespoň o ně-
kterých nejkurióznějších četl v médiích. v  této 
budově věnované rekordům a  rekordmanům 
uvidíte na vlastní oči stovky exponátů, které se 
pyšní přívlastky největší, nejmenší, nejdelší, nej-
těžší, nejrychlejší, nejvytrvalejší, ... Uvidíte napří-
klad nejnovější letošní přírůstek, kterým je mo-
del válečné lodi Bismarck vytvořený z  85  302 

vyřazených haléřových mincí o nominální hod-
notě cca 21 500 Kč slepených chemoprenem. 
váží více než 80 kg a měří 252 cm.

Program se může ještě změnit.

Předpokládaná cena zájezdu je 2600  Kč, pro 
občany trvale žijící v naší obci 2400 Kč.

Cena zájezdu zahrnuje:
•	 dopravu autobusem ze Psár/Dolních Jirčan,
•	 jednoduché ubytování se snídaní,
•	 degustaci po dobu 6 hodin včetně bohatého 

občerstvení,
•	 vstupné na zámek Slavkov u Brna,
•	 vstupné do Muzea rekordů a  kuriozit 

Pelhřimov.

Zájemce o  výlet prosíme o  vyplnění přihlášky 
dostupné na OÚ a uhrazení částky do 20. čer-
vence 2022. Počet účastníků je omezen, nevá-
hejte tedy s rezervací příliš dlouho.

Podrobnosti k odjezdu a časový harmonogram 
uvedeme v srpnovém Psárském zpravodaji.

Obec Psáry - Dolní Jirčany Vás srdečně zve na

Kdy:  
v sobotu  3. září 2022
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 :-)

Připravena je pro Vás Pohádková trasa pro mladší děti (do cca 5 - 7 let), na které se potkáte s Červenou
Karkulkou, Zlatovlásce se budou ve stále letním slunci třpytit její zlaté vlasy, Pták Ohnivák tentokrát snad
nebude krást po okolí zlatá jablka a uvidíme, v jaké náladě potkáme Mrzouta ze Šmoulů.
Na trase pro starší (od 8 do cca 12 let) společně odhalíme tajemství jednoho hradu v Karpatech, zjistíme, co
se nachází 20 tisíc mil pod mořem a třeba zkusíme vyzrát na jednu masožravou rostlinu.

Každou trasu tentokrát spojuje jedno společné téma - schválně, uhádnete jaké? Pokud nevíte už nyní z naší
malé napovědy, přijďte to zjistit na Pohádkovou louku. Čeká Vás tradičně odpoledne plné pohádkových
postaviček, hravých i záludných úkolů, dobrého jídla a pití a zábavy nejen pro děti.

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

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

Vítá Vás 11. Pohádkový les

První desítka pohádkových lesů je za námi, vstupujeme do té další, pojdťe ji přivítat s námi!
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Jarní vítání 
občánků

Lucie Libovická

Oslava lásky, radosti a budoucnosti. Tak by se 
dalo nazvat červnové sobotní odpoledne, kte-
ré jsme věnovali vítání dětí, které se v minulých 
měsících narodily v naší obci.

Pro tuto slavnostní událost jsme zvolili poby-
tovou louku v  Dolních Jirčanech, která posky-
tuje zázemí altánu vhodného pro venkovní 
akce a  zároveň dostatek stínu díky vzrostlým 
stromům. A stín byl potřeba, protože červnové 
slunce se nás vydatně snažilo naladit na blížící 
se prázdniny.

naše nové občánky již tradičně vítala místosta-
rostka vlasta Málková společně s  ředitelkou 
mateřské školy Martinou Šmerglovou. Pro kaž-
dé miminko byla připravena samostatná strán-
ka v Kronice, kterou pečlivě a s velkou dávkou 
kreativity maluje Monika Mrkvová.

vítání bylo rozděleno do tří skupin rodičů s dět-
mi, kteří byli pozváni na 13, 14 a 15 hodin.

Po krátkém pásmu písní dětí z  místní mateř-
ské školy si rodiče převzali gratulace a  dárky. 
Abychom tyto důležité okamžiky zachytili, po-
zvali jsme místního fotografa rudu Heráka, kte-
rý navíc pro rodiče dětí připravil překvapení 
a věnoval poukaz na rodinné focení, o který se 
losovalo.

Loňský podzim kvůli covidu-19 akcím nepřál, 
a  tak jsme vítali nové děti opět až po roce. 
Setkání se proto účastnily i děti, které se nám 
již nevešly do kolébky, v níž se tradičně fotí. Pro 
ty bylo připraveno autíčko, které bylo vítaným 
cílem našich malých účastníků.

Poděkování patří všem, kteří obřad připravovali, 

dětem z mateřské školky za krásné pásmo pís-
ní, panu fotografovi a  kameramanovi a  všem 
účastníkům, kteří přispěli ke slavnostní a záro-
veň velmi pohodové atmosféře.

STALO SE
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Májové  
slavnosti

Vlasta Málková, 
místostarostka

Jako každý rok, hostila v květnovou sobotu dol-
nojirčanská náves Májové slavnosti. Slunečné 
a teplé počasí lákalo všechny malé i velké ná-
vštěvníky k zábavě.

na děti čekaly pouťové atrakce. Mohly se svézt 
na autodromu nebo kolotoči, vydovádět se ve 
skákacím hradu nebo si něco vystřelit v  míst-
ní střelnici. Stánky nabízely spousty dobrot, 
keramiku, šperky, hračky atd. Místem kultur-
ního programu bylo pódium, na  kterém vy-
stoupily děti ze školy a školky, ba i ti nejmenší 
z Klubíčka. Potleskem diváků, kteří zaplnili celé 
prostranství, byla odměněna vystoupení taneč-
ních skupin Hazard a věčné mládí. Chybět ne-
mohl ani oblíbený kouzelník richard nedvěd. 
Odpolední program uzavřelo představení 
Divadélka z bedny pana Pohody s názvem O je-
žibabě.

Děkujeme všem, kdo se podíleli na  přípravě 

akce, báječným účinkujícím a  návštěvníkům, 
díky kterým se podařilo vytvořit tak příjemnou 
sousedskou atmosféru.



38 www.psary.cz  Psárský ZPrAvODAJ / červen / 2022 39

Chytrý telefon 
a senioři

Jiřina Hiršlová

9. června jsme si mohli díky semináři „Jak 
na  tablet a  chytrý telefon“ doplnit vzdělání 
v oblasti nových technologií i my, senioři.

Tuto akci uspořádala nezisková organiza-
ce Moudrá Sovička ve spolupráci s  naší ob-
cí. naším průvodcem ve virtuálním světě byl 
pan Lukáš Staněk. Díky jeho zasvěcenému 
a vstřícnému podání jsme se naučili ovládat 
některé funkce chytrého telefonu a  měli jsme 
možnost vyzkoušet si technické možnosti na-
šich mobilů.

Myslím, že všichni účastníci tohoto projek-
tu ocenili přínos i  praktičnost informací, které 
jsme získali, a doufáme, že tato akce nebyla po-
slední svého druhu. Děkujeme panu Staňkovi 
i naší obci za její uspořádání.

Léto v pohybu 

Centrum zdravého pohybu Psáry 
Vás zve na otevřené lekce v letních prázdninových dnech. Přijďte si ochutnat, 
jak se budete cítit po lekci ČCHI-KUNG, spirální (zdravotní) józe, pilates, dance 
gym ball. 

ČCHI-KUNG         Út  2.8., 9.8. v 
17:15 
Spirální jóga           Út  12.7., 
2.8., 11.8. a 23.8. v 18:30 
Flexibar-pilates       Čt 14.7., 
9.8. v 18:45 
Dance Gym-Ball     Čt 4.8., 
25.8. v 18:45 
Cvičení dětí ( mix jóga- pilates-
GymBall)  14.7.,4.8.,11.8.,25.8.  
od 17-18 hod. 
Cvičí se ve skup 3-6 lidí 

Rezervace pro omezený počet 
zájemců nutná.

Telefon: +420 603 252 031  
Nebo na webu: 
www.rehabilitacejogapsary.CZ 
Mgr. Daniela Vydrová
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Rafík — psárské 
mikrojesle se 
mění  
na dětskou 
skupinu

Mgr. Jiří Kučera, 
zastupitel a lektor Neformálka

Od 1. 7. 2022 dochází ke změně statutu za-
řízení péče o  děti v  malém domečku v  ulici 
Spojovací. Až do konce června šlo o  tzv. mik-
rojesle. Jednalo se o  pilotní projekt minister-
stva práce a sociálních věcí. MPSv se nakonec 
rozhodlo začlenit tento typ malé skupinky dětí 
opečovávaných jednou chůvou do novelizace 
zákona o dětských skupinách, a proto jsme tu-
to malou skupinku v lednu úspěšně registrovali 
jako dětskou skupinu pro 4 děti.

O CO SE JEDNÁ?

Službou péče o  dítě v  dětské skupině se ro-
zumí činnost provozovaná poskytovatelem 
služby péče o dítě v dětské skupině zapsaným 
do evidence poskytovatelů. Služba spočívá 
v poskytování pravidelné péče o dítě od šesti 
měsíců do zahájení povinné školní docházky. 
O děti mladší jednoho roku je možné pečovat 
jen ve skupině nejvýše čtyř dětí mladších čtyř 
let. Umožňuje docházku v  rozsahu nejméně 
6 hodin denně, která je poskytována mimo do-
mácnost dítěte v kolektivu dětí a  je zaměřena 
na zajištění potřeb dítěte, jeho výchovu a rozvoj 
schopností, kulturních, hygienických a  sociál-
ních návyků dítěte.

Poskytovatelem služby může být zaměstnava-
tel, územní samosprávný celek nebo jím zalo-
žená nebo zřízená právnická osoba, obecně 

prospěšná společnost, ústav, nadace, nadační 
fond, spolek vysoká škola, veřejná výzkumná 
instituce, právnická osoba registrovaná nebo 
evidovaná podle zákona o církvích a nábožen-
ských společnostech či pečující osoba poskytu-
jící službu péče o dítě v dětské skupině o kapa-
citě nejvýše 4 dětí.

Poskytovat službu péče o dítě v dětské skupi-
ně lze jen na základě oprávnění k poskytování. 
Toto oprávnění vzniká dnem zápisu do eviden-
ce poskytovatelů. Leták pro rodiče o dětských 
skupinách najdete na  této adrese www.dsm-
psv.cz/images/ke_stazeni/DS_letak_pro_rodi-
ce_11_2021.pdf.

registr dětských skupin najdete zde: evidence.
mpsv.cz/eEDS.

rafík je tedy nyní dětskou skupinou o 4 dětech 
registrovanou rodinným centrem Dolní Jirčany, 
z.  s. Hlavní chůva je paní radka Pleskačová. 
Přihlašování do této skupinky probíhá na obec-
ním webu do 15. 7. 2022 spolu s  přihlašová-
ním do dalších dvou dětských skupin Klubíčko 
a  Michael (ty najdete v  prostorách staré školy 
– ulice Hlavní 12). Péče o nejmenší je v rafíku 
poskytována od 8.00 do 16.00 hod. Menší děti 
však ne vždy zvládnou takové odloučení. Jako 
možné se jeví 3 dny v  týdnu, denně zpočátku 
3–4 hodinky, které se později mohou prodlou-
žit na 6–7 hodin, ale vždy s ohledem na to, jak 
jednotlivé děti odloučení od primárně pečují-
cích osob (maminky, tatínka, prarodičů) zvládají.

Telefonní spojení na čtyřčlennou dětskou sku-
pinu rafík je 605 801 440. na tomto čísle fungu-
je také aplikace WhatsApp. email není v tomto 
případě ideálním komunikačním kanálem.

Zápisy do 
dětských skupin
ve školním roce 2022/2023 budou v naší obci 
nabízet péči o nejmenší děti ve věku 2–3 roky 
tři dětské skupiny, které již rodiny s dětmi v naší 
obci dobře znají.

Zápis bude do všech tří skupin společný, stej-
ně jako v  předchozích letech. Probíhat bude 
opět on-line na  www.psary.cz od 15.  6. do 
15. 7. 2022.

Přednostně budou na volná místa přijímány dě-
ti s trvalým pobytem v obci, a to v pořadí dle vě-
ku. nutnou podmínkou pro přijetí je potvrzení 
dětského lékaře o očkování a zapojení alespoň 
jednoho rodiče na trhu práce.

všechny tři dětské skupiny v roce 2022 přešly 
z financování v rámci evropských projektů na fi-
nancování ze státního rozpočtu, které má jiné 
podmínky pro děti do 3 let a pro děti starší.

Měsíční školné pro rok 2022/2023 bude proto 
ve všech skupinách stanoveno takto:

Děti mladší tří let – narozené 1. 9. 2019 a poz-
ději
•	 3500,- Kč plná docházka
•	 2000,- Kč sdílené místo

Děti starší tří let – narozené 31. 8. 2019 a dříve
•	 10 000,- Kč plná docházka
•	 6 000,- Kč sdílené místo

Dětská skupina Michael
provozovatel: Institut pro rodinu a  mezilidské 
vztahy, z. ú.
adresa: Hlavní 12, Dolní Jirčany
kapacita: 12 dětí
provozní doba: 8–16

Dětská skupina Klubíčko
provozovatel: rodinné centrum Dolní Jirčany, 
z. s.
adresa: Hlavní 12, Dolní Jirčany
kapacita: 12 dětí

provozní doba: 8-16 hod.

Dětská skupina Rafík
provozovatel: rodinné centrum Dolní Jirčany, 
z. s.
adresa: Spojovací 600, Dolní Jirčany
kapacita: 4 děti
provozní doba: 8–16 hod.

VZDĚLÁVÁNÍ
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Pasování 
prvňáčků

Renáta Kizurová

První rok školní docházky je pro každého ve 
znamení zvládnutí prvních krůčků ve čtení, 
psaní a  počítání. naši prvňáčci předvedli své 
čtenářské umění v  obecní knihovně, kde byli 

slavnostně pasováni na čtenáře. Pasoval je sa-
motný pan král! Děti dokázaly, že jsou s  pís-
menky kamarádi, a  četly z  pohádkové knížky. 
nechyběly ani záludné pohádkové otázky, 
prvňáčci pojmenovávali pohádkové posta-
vy a  dávali dohromady popletené pohádky. 
Gratulujeme všem prvňáčkům a  přejeme 
spoustu dobrodružných chvil strávených s těmi 
nejkrásnějšími knihami!

Začalo to 
1. 9. 2013 a skončí 
30. 6. 2022

Monika Mazúrová

Povinná školní docházka prvních deváťáků naší 
ZŠ Amos končí. Strašně rychle to uteklo, z dětí 
s aktovkami většími než ony jsou slečny a mladí 
muži. Měla jsem tu skvělou možnost s nimi po-
být od třetí třídy až do jejich odchodu ze školy.

rozlučku si připravovali téměř sami. Tablo se 
tvořilo v  programu SnAPCHAT, zatímco tříd-
ní paní učitelka doma po večerech psala kaž-
dému z žáků 9. ročníku Dopis na  rozloučenou 
s  fotografií, která má svou historii. například 
ze 3.  třídy, kdy jsme vyrazili do Prahy do krytu 
a pak relaxovali na hřišťátku...

Pro krásný rozlučkový večer jsme si vybrali 
restauraci na  Kopečku nedaleko místa, kde 
to vlastně všechno začalo — staré budovy ško-
ly. Pak už se zbytek školní docházky odehrával 
v nové, krásně moderně vybavené budově ško-
ly ZŠ AMOS.

S  rodiči i  s  jejich dětmi jsme shlédli vzpomín-
kové video, při němž jsme si společně za-
vzpomínali na  různé akce, které jsme společ-
ně prožívali. všechny ty školy v  přírodě, noci 
s  Andersenem, sjíždění řeky Sázavy, pobyt 

na horách, naše cesty na hodiny tělocviku, kde 
jsme lezli na vrbu a přeskakovali potok, houpali 
se na laně, které bylo na vrbě připevněné, ne-
opakovatelné skoky našich malých parkuristů. 
A  také jak se kluci schovali, oni ví, kam. To si 
však necháváme pro sebe.

Ještě nás zde v naší škole čeká pár krásných ak-
cí včetně několika studijních povinností, např. 
obhajoby závěrečných prací. Pevně doufáme, 
že vše zvládneme zdárně a se ctí odejdeme.

na rozlučkovém večírku jsme měli vynikající po-
hoštění, které nám velice ochotně připravil pan 
kuchař čermák, za což mu všichni moc děkuje-
me. Poděkovali jsme celému vedení školy včet-
ně paní učitelek, které nás učily. nezapomněli 
jsme ani na pana školníka, kterému jsme tak rá-
di pomáhali, když to bylo třeba, a na paní uklí-
zečky.

Drobné dárečky, kytička, ale hlavně vzpomínky 
nám zůstanou. Pevně doufám, že jen ty dobré. 
na  léta prožitá na  této škole, na  kamarádství, 
na  partu, kterou jsme si tady vytvořili. O  toto 
všechno se můžeme opřít, až nastanou těžší 
chvilky na nových školách, kam jsme se všichni 
úspěšně dostali.

Takže vám všem, vedení školy, paní učitelky, 
pane starosto, děkujeme, že jste to prožívali 
s námi! Dobré i zlé chvíle a že jste nás podpoři-
li, když to bylo třeba. vzpomínejte na první de-
váťáky jen v dobrém!

Amos má talent
Michaela Gasior

ve dnech 4. a  11. 5. proběhla na  půdě školy 
nesoutěžní přehlídka, která měla za cíl umož-
nit žákům prezentovat svoje jedinečné nadání 
ostatním spolužákům. Akce byla realizována ve 
dvou kategoriích. První kategorie žáků 1.-3. tříd 
se zúčastnilo celkem 44 vystupujících. ve druhé 
skupině, kde se prezentovali žáci 4.-9. ročníků, 
vystupovalo 42 talentů. vystoupení byla pest-
rá od hudebních čísel, zpěvu či hry na hudeb-
ní nástroj, prezentace výtvarného díla, tance, 
gymnastiky, fotbalových triků až po kouzelnický 

um či dovednosti s jojem nebo fotbalovým mí-
čem. Ovace i slzy dojetí následovaly za každým 
číslem a bylo opravdu na co koukat a čím se in-
spirovat. Ostatně kromě zážitku odcházel každý 
účastník s medailí a pamětním listem, na který 
jsme si pro letošní první ročník zapůjčili ná-
sledující motto: „Talent je následovaný zájem. 
Můžete dělat cokoliv, co jste ochotni trénovat.“

Do příštího ročníku si tedy společně přejeme 
další a  další nadšené vystupující, kteří jsou 
na cestě ke svému talentu a zároveň vědí, co to 
je vytrvalost a píle.
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Návštěva 
národního 
muzea

Renáta Kopanicová

Ke konci května jsme naplánovali s  osmáky 
dobrodružnou výpravu do národního muzea 
v Praze.

výukový program „Po stopách evoluce“ byl 
vlastně putováním časem a představoval vývoj 
života na Zemi od nejjednodušších vodních or-
ganismů až po ryby, dále ukazoval přesun ryb 
na souš v podobě různých přechodných stádií 
až po dnešní obojživelníky, éru velkých plazů až 
po plazy současnosti. Poukazoval na vznik prv-
ních okřídlených plazů a jejich proměnu v čase 
až po současnou variabilitu, rozmanitost a ba-
revnost dnešních ptáků. A  samozřejmě celou 
etapu v putování evolucí zakončuje v současné 
době nejvyspělejší skupina živočichů, jíž jsou 
savci v čele s člověkem, i její neuvěřitelná pře-
měna v čase. Savci prodělali za dobu své exi-
stence také veliký krok, o  čemž se mohli žáci 
na vlastní oči přesvědčit.

Putování napříč historií planety Země se většině 
žáků moc líbilo a zároveň jim osvěžilo znalosti 
z již probraného učiva. Překrásné prostředí no-
vě zrekonstruované budovy zážitek jen umoc-
ňovalo. Zde vystavené přírodovědné exponáty 
jsou jedny z  nejmodernějších v  evropě, jsou 
opravdu překrásné a ukazují rozmanitost života 
na Zemi v celé jeho kráse.

Úchvatná a  dechbe-
roucí byla návštěva 
kopule historické bu-
dovy s krásným výhle-
dem na václavské ná-
městí i  na celé Staré 
Město. Tento výhled 
do současnosti na-
še putování historií 
ukončil.
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Den Země 
ve školní 
laboratoři

Renáta Kopanicová, Michala Prokopcová

v  pátek 22. května proběhl v  naší škole Den 
Země. na jeho oslavu bylo v rámci celoškolní-
ho projektu připraveno založení školní zahrady 
a výsadba stromů a keřů, při kterém se žáci po 
třídách vystřídali.

Přírodovědná sekce školy pro tento den při-
pravila několik zajímavých stanovišť ve školní 
laboratoři pro žáky druhého stupně. Tam mohli 
zkoumat viditelný i neviditelný svět pomocí lup 
a mikroskopů, tvořit si vlastní dočasné prepará-
ty a bádat nad rozmanitostí a funkcí živočišných 
i  rostlinných těl. Jednotlivá stanoviště byla za-
měřena na život ve vodě, v půdě a na louce či 
v lese.

Při zkoumání vodního života měli žáci k dispozi-
ci několik různých vzorků vody: z rybníka, jezír-
ka, akvária a senný nálev. Poznávali tak druho-
vé zastoupení vodních bezobratlých živočichů 
a  řas v  jednotlivých vzorcích vody a  pomocí 
určovacích klíčů se je pokoušeli správně iden-
tifikovat. Žáky pohled do mikroskopu doslova 
fascinoval a hledání „vodních potvůrek“ v  jed-
notlivých vzorcích vody je nesmírně bavilo. 
Jakmile někdo objevil něco zajímavého, ihned 
se chlubil spolužákům a se zapálením jim svůj 
objev ukazoval.

Pro zkoumání půdy měli žáci k  rozboru lesní 
hrabanku a kompostovou půdu, kde mohli po-
zorovat žížaly, mnohonožky, ale i  pavouky, pí-
ďalky, slimáky, hlemýždě, mouchy atd. Takový 
pavouk pod lupou byl pro mnohé žáky doslova 
dechberoucí zážitek.

Život na  louce bylo celkem obtížné nasimulo-
vat vzhledem k velice chladnému počasí. Proto 
jsme se s žáky zaměřili na pozorování pylových 
zrn z  dostupných kvetoucích rostlin, na  po-
zorování různých částí rostlinných těl: květů, 
listů, stonků a  kořenů. Pozorovali jsme také 

mechorosty a lišejníky. Z hmyzích zástupců, kte-
ří žijí na  loukách, jsme zkoumali motýlí sosák 
nebo křídlo vosy. nevěřili byste, jaký údiv vyvo-
lal u žáků třeba pohled na list obyčejné kopřivy 
nebo stélku mechu.

Bylo krásné sledovat, jaké nadšení žáci při svém 
zkoumání a pozorování projevovali, což je pro 
nás učitele tou největší odměnou a také hnací 
silou v těchto aktivitách pokračovat.

Den naruby 
v ZŠ Amos

Tobiáš Škopek, předseda žákovského 
parlamentu ZŠ Amos

na Den dětí proběhl v ZŠ Amos den naruby. My 
žáci jsme si mohli vyzkoušet práci učitelů i práci 
ve školní kuchyni. Učitelé si naopak mohli vy-
zkoušet naši pozici žáků. Samozřejmě nesmě-
la chybět ani pozice ředitele a zástupce školy, 
kterou jsme si také mohli vyzkoušet. Spousta 
spolužáků si připravila skvělou hodinu včetně 
testů a  zápisů. naopak zástupci ředitele školy 
a ředitelé školy si vyzkoušeli administrativní zá-
ležitosti.

Celý den jsme poté zakončili ve školách velice 
oblíbenou výukovou hrou Kahoot! s  tématem 
vědomosti, do které se zapojili spolužáci od 
3. do 8. třídy.

všichni jsme si tento den moc užili!
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Za zábavou 
do IQ parku

Mgr. Veronika Peterová

Po nekonečně dlouhé pauze si mohla 19. května 
celá mateřská škola Štědřík opět užít úžasný ce-
lodenní výlet. Jelikož jsme museli celé dva roky 
trávit čas pouze doma nebo ve třídách, netroš-
kařili jsme a vyzbrojeni Kinedrylem, velkou sva-
činou a dobrou náladou jsme se vypravili až do 
IQ Parku v Liberci.

Centrum sousedí se známou IQ Landií a  je ne-
méně oblíbeným cílem návštěv dětí z celé české 
republiky. Ačkoliv cílovou skupinou návštěvníků 
jsou děti do osmi let, všechny expozice si napl-
no užívaly i paní učitelky. v objektu na nás čekalo 
obrovské množství úkolů, herních prvků, labora-
toří a interaktivních exponátů, které dokázaly za-
bavit všechny třídy naší školky na dlouhé hodiny. 
Hravou formou mohly děti zjistit, že i  věda pro 
nás může být užitečná a především zábavná.

IQ Park je rozdělen do čtyř pater o několika míst-
nostech, z nichž každá je jinak tematicky zamě-
řená. Během necelého jednoho dne jsme tak 
mohli navštívit praktické laboratoře, vodní svět, 
ordinaci lékaře a nespočet dalších expozic. Děti 
si na vlastní kůži vyzkoušely fakírské lehátko, zrca-
dlové bludiště, výrobu obřích mýdlových bublin, 
moderování zpráv, používání potrubní pošty, sjíž-
dění po hasičské tyči nebo desítky prolézaček, 
stavebnic a hlavolamů různého stupně složitosti. 
Celá výprava odjížděla příjemně unavená a hlav-
ně nadšená a plná nezapomenutelných zážitků.
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Knihovna je 
komunitním 
centrem

Veronika Peterová, knihovnice

Pomalými krůčky postupujeme ke splnění naše-
ho snu o obecní a školní knihovně jako komu-
nitním centru, kde se setkávají čtenáři (i nečte-
náři) napříč generacemi. Kromě pravidelného 
nákupu nových knih se v knihovně každý měsíc 
potkáváme s těmi nejmladšími čtenáři z míst-
ních dětských skupin a školek na programech 
pro předškoláky. Děti se na těchto setkáních 
prostřednictvím hry mnohdy poprvé seznamu-
jí s fungováním knihovny a vstupují s námi do 
světa nádherně ilustrovaných pohádkových 
knížek.

v květnu u nás proběhlo pasování prvňáčků 
ZŠ Amos na čtenáře, což byla pro všechny zú-
častněné nezapomenutelná událost vzhledem 
k návštěvě pana krále, který se svého úkolu 
nadšeně zhostil. Do konce roku ještě plánu-
jeme další návštěvy dětí z MŠ Štědřík nebo ze 
sousední jesenické školy. 

Prázdninová otevírací doba knihovny zůstává 
stejná: 
 Po 8–16 hod.
 Út 13–17 hod.
 St 13–16 hod.
 čt 16–20 hod.

Seznam nakoupených knih:
Patrik Hartl: 15 roků lásky
radka Třeštíková: Tajemství
Kateřina Tučková: Bílá voda
Karin Lednická: Životice
Markéta 
Lukášková:

Losos v kaluži

Majonéza k snídani
Michaela 
Klevisová:

Zlodějka příběhů

Dům na samotě
Karin Krajčo 
Babinská:

Hvězdy na cestě

Carsten Henn: Knihonoš
rudolf Havlík: Horkou jehlou
Marka Míková: Kabát a kabelka
Jana Poncarová: Podbrdské ženy
evžen Boček: Aristokratka ve varu
radek Malý: Listonoš vítr
Alena Šotolová: Snídal drak bramborák - 

Pohádkové básničky pro 
kluky i holčičky

Petr Horáček: Husa Líza a vánoční 
hvězda
Slon
Do pelíšku
Kamarád pro medvěda

Kamila a Petr 
Kopsovi:

Tygr dělá uáá uáá …

Matt Haig: Půlnoční knihovna
Jacques Tardi: To byla zákopová válka
Libor Štukavec: Dobrodružství v mumi-

ním údolí
David Walliams: Bestie 

z Buckinghamského 
paláce

Jan Široký: netopýr Warren - vzhůru 
nohama!

Helena Duggan: Město zvané Dokonalín
John Green: Jedna želva za druhou
renata Petříčková: Bubákov - Bubajzlík a ta-

jemný hrad
Luke Pearson: Hilda a časočerv

Hilda představuje: 
Tvorové a netvorové

Ben Guterson: Hotel Winterhouse
Tajemství hotelu 
Winterhouse

Kateřina Závadová: Pan Ředkvička a vesmír-
né úvahy, které končí 
boulí

Laura Markham: AHA! rodičovství
Michal viewegh: Děravé paměti - Šedesát 

báječných let pod psa
Shari Lapena: Manželé odvedle

Jeden z nás
Její konec

Jasmin Schreiber: Tisíce metrů ode dna
viktorie Hanišová: Anežka
Dnes ještě ne – povídky A. 

Mornštajnové, 
P. Soukupové, P. 
Dvořákové, M. 
epsteina…

Ladislav Špaček: Dědečku, vyprávěj 
o česku - etiketa a etika 
pro děti

Sandra Dražilová-
Zlámalová:

čarodějnice Bordelína

neplechy čerta Zbrklíka
Dagmar 
Medzvecová:

Pecivál domácí je hrdi-
nou léta

Thomas Brezina: Klub Tygrů (5 dílů) - 
Ďábelský parník, Po 
stopách yettiho, Utajená 
laboratoř, Maják na úte-
sech, Hřbitov dinosaurů

Philip reeve: Potrhlá dobrodružství 
– Mopslíci z ledového 
severu

Lily Small: Zvířátka z Kouzelného 
lesa – Ježeček Jája
veverka viki

Linda Chapman: Škola jednorožců - První 
kamarádi

Tomáš etzler: novinářem v číně
nina Špitálníková: Svědectví o životě 

v KLDr
Agatha Christie: Smrt na nilu
Penelope Bloom: Moje (tak trochu) utaje-

né dítě
ester Stará: Chrochtík a Kvikalka 

na cestě za blýskavým 
prasátkem
Dušinka, víla věcí
A pak se to stalo!

Przemyslaw Liput: rok ve školce
Aneta Žabková: Botička

Dagmar Kýrová: Žoužel
Jan vojáček: Umění být zdráv
Kirsten Bradley, 
nick ritar:

ruce v hlíně

Lucie Hlavinková: Sesterstvo ve Snové říši
Sesterstvo a síla moci
Sesterstvo a nejoblíbe-
nější barva na světě

Ivana Peroutková: valentýnka a pradávné 
poklady

Alena 
Mornštajnová:

Teribear

veronika Hurdová: Agnes a Zakázaná hora
Agnes a ostrov Stínů

václav Dvořák: Já, Finis
Tereza 
vostradovská:

Franta spadl blízko školy

Hravocesta
Heather Morris: Tatér z Osvětimi
J. K. rowling: vánoční prasátko
Lin rina: Kroniky prachu
Markus Zusak: Posel

roky pod psa
Kryštof Kratochvíl: Deník tajemné expedice
Petr Hugo Šlik: Záhada dračího klíče
Daniela 
Krolupperová:

Draka je lepší pozdravit 
aneb o etiketě
Pat na korunu

Petr Sís: nicky & věra - Příběh 
nicholase Wintona a je-
ho dětí
Pilot a Malý princ

robert Bryndza: Propast smrti
Lisa regan: Mizející dívky

nečekané přiznání
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Úvodník

Křížovka

Vítám vás čtenáři.Jste připraveni na hromadu novinek, zajímavostí a tipů 
jež vás čekají?? Protože v tomhle čísle jich najdete spoustu!!Třeba, máte 
rádi zmrzlinu, ale běhat do zmrzlinárny nemáte čas, nebo nechcete?? V 
tom případě, právě držíte v ruce ten správný časopis.Najdete zde recept 
na vynikající malinový sorbet. Najdete tu také křížovku a osmisměrku, 
které když vyřešíte tak jste u mně borci, protože křížovky a osmisměrky 
mi skoro nikdy nešly:-). A jako obvykle tu máme naši tisíckrát vylepšenou 
verzi vaší učebnice dějepisu a téma bude tentokrát Keltové.Byl to mocný 
národ, který se v Čechách usadil na začátku doby železné.Byli to hodně 
šikovní lidé, kteří vynalezli mnoho věcí co používáme dodnes, jako třeba 
kalhoty nebo hrnčířský kruh. A nakonec, vás čeká komiks.Komiks ve kte-
rém se náš hrdina Kojot vydá spolu se zkušeným lovcem Zajícem na lov.

Přeji vám příjemné čtení!!! Marek Sonin

Recept
MALINOVÝ SORBET

CO BUDEŠ POTŘEBOVAT: 

• 1/2 citrónu
• 4 lžíce medu
• 40g cukru krupice
• 800g malin
• Voda dle potřeby
• Forma na koláč

POSTUP:

Rozmixuj maliny na kaši. V trošce 
vody svař cukr s medem. Nech to 
vychladnout, promíchej a dochuť 
trochou citrónové šťávy. Formu 
vypláchni studenou vodou, nalij 
do ní malinovou směs a nech ji do 
druhého dne v mrazáku. Vyklop na 
větší plochý talíř nebo tác. Můžeš 
ozdobit malinami, cukrem,  líst-
kem meduňky nebo máty a můžeš 
podávat.  Františka Běťáková

Ilustrace Lilian Petříková

Františka Běťáková

Psina

3/2022

Psárské informace a nápady 
od dětí pro děti

Grafickou i jazykovou korekturu dělají děti

Osmisměrka
Najdi slova: 

Rýč, Fialka, Lopata, Hmyz, Motyka, Beruška, Motýl, Slunečnice, Růže, Hrábě, Rukavice, Konev, Třešně, Maliny, 

Jahody, Slunce

Lilian Petříková
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Trocha historie nikoho nezabije
5. díl:  Keltové

Velcí vynálezci:
Keltové vynalezli mnoho vychy-
távek, které se používaly i mnoho 
staletí po nich. Třeba ti, co někdy 
navštěvovali nějaký hrnčířský 
kroužek, určitě znají hrnčířský 
kruh. Víte o tom, že ho vynalezli 

Keltové? Vynalezli také první min-
ce, které vyráběli z hlíny nebo ně-
jakého kovu. Začali si stavět také 
první obrněná města, kterým říkali 
oppidum.

Oppidum:
Ti, co někdy četli nebo viděli něja-
ký film o Asterixovi a Obelixovi si 
možná všimli, že kolem vesniček 
tam obvykle stál obrovský plot z 
kmenů stromů.

Podobné hradby si stavěli Keltové 
jen s několika věžemi a nazývali je 
oppidum. Jedno takové oppidum 
máme i kousek od Psár a jmenuje 
se Závist. Dochovalo se do dnešní 
doby a pořád se tam nachází mno-
ho zbytků, které Keltové po sobě 
zanechali.

Druidové:
Druidové byli keltští lékaři a učite-
lé, kterým byly připisovány schop-
nosti komunikovat s bohy, kouzlit 
a vařit kouzelné lektvary. Nebyla 
to sice pravda, ale to tehdejší lidé 
nemohli vědět a druidové se sna-
žili ověřovat své schopnosti, jak 

to jen šlo. Jejich posvátná rostlina 
bylo jedovaté jmelí, které druido-
vé považovali za mocný všelék a 
zkoušeli z něj vařit čaje a odvary, 
což neměli dělat. Příkladem typic-
kého druida je Panoramix z filmů a 
komiksů o Asterixovi a Obelixovi. 

Je to sice fiktivní (vymyšlená) po-
stava, ale díky němu si můžete vy-
tvořit představu o tom, jak takový 
druid vypadal. 

Slavné keltské kmeny:
Keltové se dělili na hodně různých 
kmenů, které se od sebe lišily hlav-
ně územím, jež obývali, občas i tra-

dicemi a kulturou a zřídkakdy ná-
boženstvím. České území obývali 
Bójové. Byl to velice bojovný kmen 
kterého se báli i staří Římané. Pak 

tu máme již několikrát zmíněný 
kmen Galů, který se světoznámým 
válečníkem Vercigetonixem čelil 
do posledního muže Římskému 
Impériu a dnes se objevuje na 
stránkách komiksů o Asterixovi a 
Obelixovi. Hodně známý je taky 
kmen, jež obýval dnešní Skotsko. 
Byl to kmen zvaný Picti, čili na-
barvení lidé. Jmenovali se tak díky 
jejich zvyku barvit si obličej a tělo 
před bojem. Dlouho bylo jejich 
území pod útokem jiných kmenů,

ale když byla jejich země napade-
na Římany, spojili se a společně 
postavili mohutné hradby z kame-
ne a společně porazili Římany. Po 
tomhle velkém vítězství se všech-
ny dříve nepřátelské kmeny spojily 
a utvořily tak první království ve 
Skotsku.

Keltské hroby:
Nejvíc nálezů týkajících se toho-
to národa máme z jejich hrobů. 
Je to kvůli tomu, že Keltové po-
hřbívali své zemřelé spolu s jejich 
majetkem. Podle obsahu hrobu 
jste mohli poznat, kdo je tady po-
hřbený. Pokud jste v hrobu našli 
meč, bojovou sekeru nebo štít, 
znamená to, že zde leží bojovník. 
Pokud tam najdete šperky a mož-
ná i korunku, jde o hrob Keltského 

panovníka. A pokud tam najdete 
kotlík, lžíce a nádobí, šlo o ženu 
prostého původu. Tím se s vámi 
loučím. Ahoj!!!!!!

Marek Sonin
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11. BŘEZNA
v  ranních hodinách přijala hlíd-
ka MP oznámení o  vozidlech 
parkujících v rozporu s právními 
předpisy na chodníku v ulici Pod 
Strání, Psáry. Přivolaní strážníci 
na místě zjistili řidiče, kteří vozi-
dla na místě zaparkovali, a proti-
právní jednání těchto hříšníku pro-
jednali na místě dle zákona.

13. BŘEZNA
v  nočních hodinách poskytla hlídka MP 
Jesenice v součinnosti s hlídkou Pčr Jílové po-
moc ženě, jejíž otec doma spadl z  invalidního 
vozíku na podlahu a ona jej sama nedokázala 
zvednout. Strážníci po příjezdu na  místo spo-
lečně s policisty muže zvedli a poskytli mu po-
třebnou pomoc. Při pádu muž neutrpěl žádná 
viditelná poranění. Odbornou lékařskou péči 
odmítl a společně s dcerou hlídkám poděkoval.

3. DUBNA 
v  odpoledních hodinách zajistila hlídka nale-
zeného psa, který se volně pohyboval v  uli-
ci Jílovská, Psáry. Strážníkům se sice podařilo 
zvíře identifikovat, ale kontaktovat majitele se 
nepovedlo. Ten se ve večerních hodinách te-
lefonicky ozval sám, když chtěl nahlásit jeho 
ztrátu. Když zjistil, že je jeho čtyřnohý kamarád 
umístěn v pohotovostním kotci obce, s radostí 
si jej dorazil převzít.

14. DUBNA
v  odpoledních hodinách přijala hlídka MP 
oznámení o nálezu injekční stříkačky v blízkosti 
budovy MŠ Dolní Jirčany, ul. Hlavní. Po příjezdu 
na místo strážníci nález zajistili a předali k od-
borné likvidaci.

23. DUBNA
v  nočních hodinách upadla ve svém bytě 
na sídlišti Štědřík starší žena a způsobila si zra-
nění končetiny. Když se jedna z jejích sousedek 
vracela domů, zaslechla na schodišti její volání 
o  pomoc a  okamžitě zavolala na  tísňovou lin-
ku. na  místo ihned vyjela hlídka MP Jesenice 
společně s dalšími složkami IZS. Poté, co se od-
vážným hasičům podařilo dostat přes lodžii do 

vnitřních prostor bytu, poskytli zra-
něné ženě první pomoc zdravot-
níci z rZS. Po prvotním ošetření 
byla zraněná žena transportová-
na do nejbližšího zdravotnické-
ho zařízení.

1. KVĚTNA
v  ranních hodinách přijala hlíd-

ka MP Jesenice oznámení o  po-
rušování OZv obce prováděním 

hlučných prací při úpravě oplocení 
na  jednom z  pozemků poblíž domova 

Laguna. Přivolaní strážníci muže provádějícího 
práce upozornili na protiprávnost jeho jednání 
a vyzvali jej k ukončení činnosti. Muž se za své 
jednání omluvil a práce ihned ukončil. Celá věc 
byla na místě vyřešena dle zákona.

1. KVĚTNA
v  dopoledních hodinách poskytla hlídka MP 
Jesenice součinnost několika jednotkám HZS 
při likvidaci požáru menšího dřevěného objek-
tu v ulici Bezejmenná, Psáry. Strážníci na místě 
zajistili místo události proti vstupu nepovola-
ných osob.

6. KVĚTNA
doplatila na  nedodržování povinností stano-
vených zákonem firma, která pomocí těžké 
techniky prováděla vykládku stavebního stro-
je na jeden z pozemků v ulici na Stráni, Psáry. 
Autojeřáb, který techniku na pozemek skládal, 
zabíral celou šířku komunikace, čímž znemož-
nil průjezd ostatních vozidel. Přivolaní strážníci 
zjistili, že pro tuto činnost nebylo příslušným 
odborem OÚ Psáry vydáno rozhodnutí o povo-
lení ke zvláštnímu užívání pozemní komunika-
ce, proto událost zdokumentovali a celou věc 
oznámili příslušnému správnímu orgánu k pro-
jednání.

MĚSTSKÁ POLICIE 
JESENICE

Jiří Michna DiS, 
zástupce vedoucího Městské policie Jesenice Sport Academy

„Zkoušejte co nejvíce sportů, než najdete ten, 
co vás baví,” říká juniorský reprezentant v ame-
rickém fotbale a trenér Sport Academy Ondřej 
Beneš.

Ondřej Beneš je jedním z  trenérů Sport 
Academy a  nově také juniorským reprezen-
tantem české republiky v  americkém fotba-
le. v  rozhovoru s ním se dozvíte, co ho s naší 
akademií čeká v létě i jak si vybrat ten správný 
sport.

Ondro, můžeš nám na úvod říct něco o sobě?

Pocházím z Benátek nad Jizerou. Sportuji od té 
doby, co jsem začal chodit. Sport je pro mě ná-
plň života a každého dne.

Co tě přivedlo k trénování?

Chtěl jsem svoje zkušenosti předat dál a pomoci 
tak k úspěšné budoucnosti mladých sportovců.

Sám sportuješ, řekneš nám něco o svých spor-
tovních úspěších?

Hraju americký fotbal v  týmu Prague Black 
Panthers, jsme jedním z největších týmů v česku 
a loni se nám podařilo vyhrát šampionát v do-
rostenecké lize. Letos jsem byl spolu s dalšími 
svými spoluhráči nominován do týmu národní 
reprezentace. Je to poprvé po 19 letech, co 
česká republika složila juniorský tým. Je pro 
mě čest být součástí tohoto družstva a beru to 
jako velký osobní úspěch.

Co bys jako sportovec doporučil mladým za-
čínajícím holkám a klukům, aby byli ve sportu 
úspěšní?

nejvíce doporučuji vyzkoušet co nejvíce sportů, 
než najdete ten, co vás baví nejvíc. nenechte se 

tlačit jen jedním směrem. najděte si sport, který 
vás bude bavit tak, že celý den nebudete pře-
mýšlet nad ničím jiným, než abyste už mohli být 
na tréninku a užívat si sportování.

Co tě čeká ve Sport Academy teď? Jak se těšíš 
na léto?

Léto bude skvělé, určitě mě potkáte na Summer 
Campech, na které se moc těším. Samozřejmě 
plánuji i jiné akce, léto bude super.

Pokud byste Ondru i  další naše trenéry chtě-
li potkat, přihlaste se na  některý z  našich 
Academy kempů. Zažijete nezapomenutelný 
týden plný pohybu, při kterém si vyzkoušíte 
celou řadu nejrůznějších sportů, od florbalu 
přes fotbal či atletickou průpravu až po plavání. 
vše trénujeme formou zábavných her a soutěží 
a jde nám o stejný cíl jako Ondrovi: vyzkoušet 
si co nejvíc sportů a zažívat při nich spoustu ra-
dostných momentů tak, aby nám vydržely po 
celý život.

Kempy pro školáky proběhnou v hale na Fialce 
v Říčanech v týdnech od 11. do 15. 7., od 18. do 
22. 7. a od 25. do 29. 7. Pro školkové děti chys-
táme kemp v prvním srpnovém týdnu v Sulici. 
Své malé sportovce a  sportovkyně přihlašujte 
na webu academy-sport.cz/camp.

SPORT
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FOTBALOVÉ TABULKY
Údaje jsou převzaty z webových stránek ČMFS 
k 24. 6. 2022 (bez záruky – údaje jsou tentokrát 
nejspíše neúplné)

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

1. TJ Sokol 
Tuchoměřice

24 21 0 3 97:15 62

2. SK rapid Psáry 24 19 0 5 100:28 57
3. TJ Sokol 

Dobrovíz
24 18 0 6 90:27 53

4. SK Olympie 
Dolní Břežany

24 17 0 7 103:48 51

5. SK Sokol 
Zlatníky

24 15 0 9 83:52 47

6. Povltavská FA C 24 13 0 11 50:41 41
7. FK Zbuzany B 24 10 0 14 54:82 30
8. SK roztoky 24 10 0 14 41:63 30
9. TJ Štěchovice 24 10 0 14 32:47 29

10. TJ Sokol 
Choteč

24 10 0 14 51:91 26

11. SK Meteor 
Libeř

24 5 0 19 43:97 17

12. TJ Hostivice 24 5 0 19 37:87 17
13. Dobříč 1940 24 2 0 22 24:133 5

Poslední zápas:  SK Rapid Psáry – Dolní 
Břežany 3:2 (2:0)

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

1. Sokol Zvole B 18 15 0 3 80:37 44
2. Dolní Břežany B 18 14 0 4 75:33 41
3. SK Rapid Psáry B 18 12 0 6 75:50 36
4. SK Čechoslovan 18 11 0 7 47:30 35
5. Zlatníky B 18 8 0 10 36:36 25
6. Slapy 18 7 0 11 36:57 23
7. Bojanovice 18 6 0 12 29:41 20
8. Libeř B 18 6 0 12 44:65 17
9. K. Přívoz 18 6 0 12 33:75 15

10. SK Libeň 18 5 0 13 30:61 14

Poslední zápasy:
   SK Libeň - SK Rapid Psáry B 3:6 (2:3) 

SK Čechoslovan – Bojanovice 2:1 (2:0)

v nádherném sálu Chrudimského muzea proběhlo 7. 5. 2022 Mistrovství čr ve 
formacích polky a plesových předtančeních. Soubor Taneční školy Blanky vášové 
se zúčastnil formací polky ve spojené kategorii pro dospělé (18–34 let) a senio-
ry (35 let). Jejich polka s názvem Pekařská získala bronz. v souboru jsou dospělí 
účastníci kurzů ze Strančic, Kamenice, Jílového a Hořovic.

Ceny inzerce v časopisu PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ

formát
šířka 
[mm]

výška 
[mm]

cena 
[Kč]

celá strana na spad 176+5 250+5 4200,-
celá strana 156 225 4200,-
1/2 strany 156 110 2300,-
1/4 strany 75 110 1200,-
1/4 strany naležato 156 52 1200,-
1/4 strany pro osobní 
oznámení našich občanů 156 52 500,-

1/8 strany 75 52 450,-
2. obálková strana 5000,-
4. obálková strana 6000,-
Slevy: 2 opakování – 5 %, 3–5 opakování – 10 %, 
6 opakování – 15 %
Ceny jsou jednotné pro černobílou i barevnou 
inzerci a jsou konečné, nejsme plátci DPH
Psárský zpravodaj je periodický tisk územního 
samosprávného celku obec Psáry, Pražská 137, Psáry, 
Ič 00241580. vychází 6× ročně. redakce si vyhrazuje 
právo zaslané příspěvky redakčně upravovat a krátit
Kontaktní e-mail:  psarskyzpravodaj@ psary.cz. 
Web: psary.cz/psarsky-zpravodaj
Redakční rada: Ing. Jitka Svobodová, Jiří Římovský, 
MUDr. Jaroslav Sokol. Za obec Psáry: vlasta Málková
Vedoucí redaktorka a příjem inzerce: Ing. Lucie 
Libovická, tel. 603 477 211, e-mail: inzerce@psary.cz
Distribuce: ZDARMA do všech poštovních 
schránek občanů a firem v Psárech a D. Jirčanech
Náklad: 1800 výtisků Registrace: MK čr e 15258 
Vydání: ČERVEN 2022, vyšlo 1. 7. 2022
Grafická úprava: Ing. vít Libovický Tisk: Tiskárna irbis

Taneční škola Blanky Vášové pořádá

Taneční
Jílové	 soboty	od	1.	10.	2022	
Kurz J7 – MLÁDEŽ 16:30–18:20 hod.
Kurz J1 – začátečníci 18:30–20:05 hod.
Kurz J3 – středně pokročilí 20:15–21:50 hod.

Strančice	 neděle	od	2.	10.	2022
Kurz S1 – začátečníci 15:15–16:50 hod.
Kurz S2 – mírně pokročilí 17:00–18:35 hod.
Kurz S3 – středně pokročilí 18:45–20:25 hod.
Kurz S4 – více pokročilí 20:35–22:15 hod.

Kamenice	 středy	od	5.	10.	2022
Kurz K2 – mírně pokročilí 19:00–20:35 hod.
Kurz K3 – středně pokročilí 20:45–22:15 hod.

info: vasova@volny.cz
tel.603 238 090

www.tanecni.net

Mistrovství ČR ve formacích polky 
a plesových předtančeních
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