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

OBECNÍ ÚŘAD – ÚŘEDNÍ HODINY

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

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

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

OBSAH SLOVO NA ÚVOD

Vážení spoluobčané, milí sousedé,

jak je patrné i z nového čísla Psárského zpravo-
daje, který máte v rukou, letošní jaro už je ko-
nečně opět plné společenských akcí, které ko-
munitnímu životu naší obce v uplynulých dvou 
letech tolik chyběly. Máme za sebou zahradní 
slavnost v ZŠ Amos, tradiční pálení čarodějnic, 
čekají nás májové slavnosti, dětské dny, fotba-
lové turnaje, loučení s předškoláky a letos po-
prvé v historii také loučení s deváťáky.

Základní škola v  naší obci má neuvěřitelně 
dlouhou tradici – škola zde byla postavena již 
v  roce 1693, tedy dlouho předtím, než byla 
vůbec uzákoněna povinná školní docházka. 
Celých 325 let tu však byla pouze tzv. „obec-
ná škola“, tedy dnešní první stupeň. Až v  ro-
ce 2018, kdy už bylo jasné, že se staví nové 
škola, jsme poprvé otevřeli 6. ročník a někteří 
z tehdejších páťáků se rozhodli počkat v pro-
vizorních podmínkách staré školy na  otevře-
ní školy nové, s  kompletním 2. stupněm. no 
a z těchto tehdejší páťáků jsou letos deváťáci, 
první absolventi úplného základního vzdělání 
v obci Psáry. někteří z Vás možné ví, že právě 
v 9. třídě na ZŠ Amos letos spolu s Martinou 
běťákovou vyučujeme předmět „výchova 
k občanství“. díky mnoha hodinám strávených 
společnými diskusemi vím, že naši deváťáci 
jsou mladými lidmi na prahu dospělosti, kteří 
velmi vyspělým způsobem vnímají svět a spo-
lečnost kolem sebe, intenzivně prožívali pan-
demickou krizi, ale také podzimní parlamentní 
volby a současná válka na ukrajině je pro ně 
životní zkušeností, která tříbí jejich postoje 
a  hodnoty. Jsem rád, že jsem na  vlastní kůži 
zažil, jak naši deváťáci dokáží klást otázky, pře-
mýšlet, vyhodnocovat a argumentovat. A pře-
ji jim, aby na středních školách, na které byli 
přijati, měli možnost rozvíjet nejenom svá na-
dání a zájmy, ale také občanské kompetence. 
Věřím, že za pár let se alespoň někteří z nich 
budou angažovat v naší obci, aby se neustále 
rozvíjela a byla dobrým místem k životu i pro 
ně a jejich rodiny. Milí deváťáci, užijte si svou 
červnovou rozlučku se základní školou!

Váš starosta Milan Vácha

Mgr. Milan Vácha,
starosta obce

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ 
ČÍSLA A INFORMACE

KALENDÁŘ AKCÍ
SETŘÍDĚNO PODLE DATA KONÁNÍ

2. června, 18 hod.
Veřejné projednání 
územního plánu
OÚ Psáry

20. června, 17.15 hod.
Představení 
Hraběnka
divadle Palace

11. června
Vítání občánků
pobytová louka Štědřík

25

13. května, 13–17 hod.
Zápis do Mateřské 
školy Štědřík
Pražská 155

21. května, 13 hod.
Májové slavnosti
dolnojirčanská náves

34

27

22

13

16. června, 8.30 hod.
Zájezd do Mníšku 
pod Brdy
zastávky

24

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Srdečně vás zveme 
na Májové slavnosti 
v sobotu 21. května 2022 
na dolnojirčanské návsi 

Čeká na vás dobrá zábava, dobré jídlo a pití, stánky, dílničky pro děti, 
spousta dalších překvapení. 
Po celý den pouťové atrakce - řetízkový kolotoč, střelnice, autíčka,       
kolotoč pro nejmenší, houpačky a mnoho jiných atrakcí. 

13:00 – 14:00 Vystoupení dětí ze školky   
13:30 – 14:00 Vystoupení dětí ze školy 
14:30 – 15:00     Kouzelník Richard Nedvěd                                                 
15:00 – 16:00     Vystoupení dětí ze školy  
16:00 – 16:15     Vystoupení dětí z Klubíčka  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

   Informace:  Vlasta Málková, tel.: 602 714 101, malkova@psary.cz 

 

 4 Rada a zastupitelstvo
INFORMACE Z OBCE
 8 Co se v obci udělalo 2–3/2022
 9 Průtah II/105 – Imos Brno
 10 Válka na Ukrajině očima starosty
 13 Zpráva starosty
 16 Veřejná zeleň 
 18 Odpadové hospodářství
 21 Pečovatelská služba Domov Laguna Psáry
SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ KOMISE
 22 Vítání občánků červen 2022
 22 Kalendář akcí pro seniory
 23 Výtvarná dílna pro seniory
 23 Blahopřejeme našim seniorům
 24 Před prázdninový zájezd do Mníšku p. Brdy
 25 Pojeďte s námi do divadla
 26 Fotosoutěž 2022
 28 Kroniky v našich obcích
STALO SE
 31 Od pramene po soutok
 32 Jarní výlet
VZDĚLÁVÁNÍ
 34 Zápis do mateřské školy
 35 Zápisy do dětských skupin
 35 Příměstské tábory a prázdninová školka
 36 Dětská skupina Michael má spoustu dětí
 37 Mobilní planetárium ve školce
 38 Noc s Andersenem na prvním stupni
 39 Projektové vyučování
 40 Letos konečně dvakrát hurá na lyže
 42 Adaptační skupina pro děti z Ukrajiny
 44 Hej Romale!
 45 Okno do budoucnosti
 46 Turnaj ve stolním tenise v ZŠ Amos
 46 Recitační soutěž
 47 Je dobře v Psárech?
 48 Psina – Psárské informace a nápady
 52 Městská Policie Jesenice
 53 Naše pomoc uprchlíkům
SPORT
 54 Obrovský úspěch pro Čechoslovan
 56 Vynikající podzimní výsledky
 58 Poslední turnaj sezóny
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Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 5–2022 ce dne 23. 2. 2022

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

RO Usnesení č. 16/5–2022

I. schvaluje
Členství v Klubu zřizovatelů – eduin, o. p. s.
II. pověřuje
Starostu Mg. Milana Váchu podpisem Charty 
klubu zřizovatelů.
HLASOVÁNÍ / PRO: 4 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

RO Usnesení č. 17/5–2022

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

1. Lukáš Vraný – pozemek p.  č. 878 v  k. ú. 
Psáry.

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

RO Usnesení č. 18/5–2022

I. souhlasí
S  vypsáním veřejné zakázky malého rozsahu 
na akci „Oprava povrchu stávající vozovky ulice 
na vápence v úseku od ulice do Polí k č. p. 145, 
Psáry“.
II. jmenuje
Hodnotící komisi pro veřejnou zakázku malé-
ho rozsahu na  akci „Oprava povrchu stávající 
vozovky ulice na Vápence v úseku od ulice do 
Polí k č. p. 145, Psáry“ ve složení: Tomáš Hejzlar, 
Renáta Jašková, nikola Raušerová, jako náhrad-
níci Vlasta Málková, Vít Olmr.

III. určuje
Tomáše Hejzlara jako odpovědnou osobu 
pro veřejnou zakázku malého rozsahu na  ak-
ci „Oprava povrchu stávající vozovky ulice 
na Vápence v úseku od ulice do Polí k č. p. 145, 
Psáry“.
IV. určuje
Starostu Mgr. Milana Vácha jako kontrolní 
osobu pro veřejnou zakázku malého rozsahu 
na akci „Oprava povrchu stávající vozovky ulice 
na vápence v úseku od ulice do Polí k č. p. 145, 
Psáry“.
HLASOVÁNÍ / PRO: 4 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

RO Usnesení č. 19/5–2022

I. souhlasí
Se společným postupem se společností ČeZ 
distribuce při přeložce kabelového vedení nn 
vyvolané rekonstrukcí ulice na Vápence.
II. pověřuje
Tomáše Hejzlara přípravou příslušného smluv-
ního vztahu.
HLASOVÁNÍ / PRO: 4 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

RO Usnesení č. 20/5–2022

I. nesouhlasí
S prodejem pozemku parc. č. 378/4 v k. ú. dolní 
Jirčany
HLASOVÁNÍ / PRO: 4 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 6–2022 ze dne 9. 3. 2022

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

RADA A ZASTUPITELSTVO
Termín příštího zasedání 
Zastupitelstva obce Psáry
22. června 2022, 18 hod.

RO Usnesení č. 21/6–2022

I. schvaluje
Výpověď nájemní smlouvy s Janou Hrdličkovou 
– garsonky č. 1 v č. p. 13. Smlouva bude ukon-
čena dohodou k 31. 3. 2022 na žádost nájemce.
II. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy mezi obcí Psáry 
(pronajímatel) a Janou Hrdličkovou (nájemce). 
Předmětem smlouvy je nájem garsonky č. 2 v č. 
p. 13 na dobu určitou od 1. 4. 2022 do 31. 3. 
2022, výše nájemného je 3.291,– Kč/měsíčně + 
350,– Kč/měsíčně záloha za služby.
III. pověřuje
Starostu Mg. Milana Váchu podpisem této 
smlouvy.
HLASOVÁNÍ / PRO: 4 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

RO Usnesení č. 22/6–2022

I. schvaluje
uzavření dodatku č. 8 ke smlouvě ze dne 22. 12. 
2015 mezi obcí Psáry a Technickými službami 
dolnobřežanska s. r. o. Předmětem dodatku je 
definice cen a počtu nádob na objemný, sepa-
rovaný a nebezpečný odpad uvedených v pří-
loze č. 9.
II. pověřuje
Starostu Mg. Milana Váchu podpisem tohoto 
dodatku.
HLASOVÁNÍ / PRO: 4 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

RO Usnesení č. 23/6–2022

I. schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi 
obcí Psáry a Agro Jesenice u Prahy. Předmětem 
dodatku je navýšení ceny na 450,– Kč/tunu bez 
dPH.

II. pověřuje
Starostu Mg. Milana Váchu podpisem této 
smlouvy.
HLASOVÁNÍ / PRO: 4 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

RO Usnesení č. 24/6–2022

I. pověřuje
Tomáše Hejzlara přípravou dokumentů potřeb-
ných pro směnu pozemků dle pracovní verze 
geometrického plánu č. 1645–33/2022.
HLASOVÁNÍ / PRO: 4 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

RO Usnesení č. 25/6–2022

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

1. eva beranová – pozemek parc. č. 1030/4 
v k. ú. Psáry.

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

RO Usnesení č. 26/6–2022

I. schvaluje
Výpověď dohody o  členství v  jednotce SdH 
Psáry mezi obcí Psáry a:

1. Jaroslavem Hruškou,
2. Jiřím bartákem.

II. schvaluje
uzavření dohody o  členství v  jednotce SdH 
Psáry mezi obcí Psáry a Milanem novákem.
III. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této dohody.
HLASOVÁNÍ / PRO: 4 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 7–2022 ze dne 14. 3 2022

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

RO Usnesení č. 27/7–2022

I. bere na vědomí
Protokol o  otevírání obálek a  hodnocení 

nabídek na  veřejnou zakázku malého rozsahu 
„Rekonstrukce části ulice Hlavní, dolní Jirčany“.
II. schvaluje
Výběr nabídky od J. L. T. – stavební společnost 
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s.  r.  o. se sídlem Jesenice, budějovická 
701, IČ  45792348 za nabídkovou cenu 
2.275.260,43 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. 28/7–2022

I. bere na vědomí
Protokol o  otevírání obálek a  hodnocení 

nabídek na  veřejnou zakázku malého rozsa-
hu „Oprava povrchu stávající vozovky ulice 
na Vápence v úseku od ulice do Polí k č. p. 145, 
Psáry“.
II. schvaluje
Výběr nabídky od STRAbAG a.  s. se sídlem 
Praha 5, Kačírkova 982/4, 158 00, IČ 60838744 
za nabídkovou cenu 568.418,35 Kč bez dPH.
III. pověřuje
Starostu Mgr. Milana Váchu podpisem smlouvy 
o dílo.
HLASOVÁNÍ / PRO: 5 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 8–2022 ze dne 23. 3. 2022

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

RO Usnesení č. 29/8–2022

I. souhlasí
S  poskytnutím finančního příspěvku ve výši 
5.000,– Kč na provoz Linky bezpečí, z. s.
HLASOVÁNÍ / PRO: 4 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

RO Usnesení č. 30/8–2022

I. schvaluje
Smlouvu o výpůjčce mezi obcí Psáry (výpůjčitel) 

a  Krajskou správou a  údržbou silnic Stč. kraje 
(půjčitel). Předmětem smlouvy je bezúplatné 
výpůjčení částí pozemků p. č. 697/19 o výměře 
2 m², p. č. 75/92 o výměře 202 m² a p. č. 696/22 
o  výměře 55 m² vše v  k.  ú. dolní Jirčany pro 
stavu „nová hasičská zbrojnice pro obec Psáry 
a dolní Jirčany“.
II. pověřuje
Starostu Mgr. Milana Váchu podpisem této 
smlouvy.
HLASOVÁNÍ / PRO: 4 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 9–2022 ze dne 31. 3. 2022

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

RO Usnesení č. 31/9–2022

I. souhlasí
S  vypsáním podlimitní veřejné zakázky 
„Připojení obce Psáry na  Posázavský vodovod 
– 2. etapa“.

II. jmenuje
Hodnotící komisi pro tuto veřejnou zakázku ve 
složení: Mgr. Ivava Šilhanová, Vlasta Málková, 
Ing. Renáta Jašková a náhradníci: Marek Šnajdr, 
Tomáš Hejzlar.
HLASOVÁNÍ / PRO: 5 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 10–2022 ze dne 6. 4. 2022

Přítomni:  Mgr. Milan Vácha, Vlasta Málková, Mgr. Martina běťáková (online), Olga Kramosilová, 
Vít Olmr

RO Usnesení č. 32/10–2022

I. souhlasí
S uzavřením smlouvy o realizaci překládky sítě 
elektronických komunikací č. VPI/PH/2022/036 
mezi obcí Psáry a  CeTIn a.  s. Předmětem 
smlouvy je závazek CeTIn zajistit překládku sítí 
za cenu 789.174,- Kč v rámci akce “VPI rekon. 
ul. V Třešňovce, dol. Jirčany“.
II. pověřuje
Starostu Mgr. Milana Váchu podpisem této 
smlouvy.
HLASOVÁNÍ / PRO: 5 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

RO Usnesení č. 33/10–2022

I. schvaluje
Výpověď nájemní smlouvy s Monikou Fuxovou 

– garsonka č. 3 v č. p. 13. Smlouva bude ukon-
čena dohodou k 30. 6. 2022 na žádost nájemce.
HLASOVÁNÍ / PRO: 5 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

RO Usnesení č. 34/10–2022

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

1. Petr Svoboda – pozemek parc. č. 147/5 
v k. ú. dolní Jirčany.

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

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Psáry č. 2–2022 ze dne 20. 4. 2022

Přítomni:  Mgr. Milan Vácha, Olga Kramosilová, Mgr. Martina běťáková, Vít Olmr, Martina 
Šmerglová, Ing. Antonín Rak, bc. Miloslav burián, Ing. Jan Čihák, Tomáš Pecháček, Ing. 
Jitka Svobodová, Mgr. Jiří Kučera, Petr Skřivan, Josef Žižka (příchod 18.13 hod.), Jan 
Honek

Nepřítomni: Vlasta Málková

Usnesení č. 13/2–2022

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

Usnesení č. 14/2–2022

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

Usnesení č. 15/2–2022

I. schvaluje
Změnu rozpočtu č. 1/2022.

HLASOVÁNÍ / PRO: 13 / PROTI: 0 / ZDRŽELI 
SE: 1 (ČIHÁK)
NÁVRH BYL PŘIJAT

Usnesení č. 16/2–2022

I. schvaluje
Poskytnutí daru ukrajině ve výši 100.000  Kč 
z důvodu mimořádné události – invaze Ruské fe-
derace na území ukrajiny, a to formou finanční-
ho daru Velvyslanectví ukrajiny v České republi-
ce, Charlesa de Gaulla 916/29, 160 00 Praha 6.
HLASOVÁNÍ / PRO: 9 / PROTI: 4 (ČIHÁK, RAK, 
HONEK, BURIÁN) / ZDRŽELI SE: 1 (KUČERA)
NÁVRH BYL PŘIJAT

Usnesení č. 17/2–2022

I. schvaluje
návrh na  nové ulice v  areálu proti obecnímu 
úřadu „K Cyklostezce“.
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HLASOVÁNÍ / PRO: 13 / PROTI: 0 / ZDRŽELI 
SE: 1 (BURIÁN)
NÁVRH BYL PŘIJAT

Usnesení č. 18/2–2022

I. stanovuje
Počet členů zastupitelstva pro volební obdo-
bí 2022–2026 na  15 a  to podle §67 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích.
HLASOVÁNÍ / PRO: 14 / PROTI: 0 / ZDRŽELI 
SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

Usnesení č. 19/2–2022

I. souhlasí
S předloženým postupem a harmonogramem 
k  sestavení Plánu rozvoje obce Psáry do roku 
2030.
HLASOVÁNÍ / PRO: 14 / PROTI: 0 / ZDRŽELI 
SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

Průtah  
II/105 — 
Imos brno

Vlasta Málková, 
místostarostka

navazuji na článek z minulého zpravodaje, kdy 
jsme vás informovali o  možném odstoupení 
od smlouvy s firmou Imos brno a. s. Vzhledem 
k příslibu generálního ředitele firmy o dokon-
čení stavby bez vad a nedodělků dle smlouvy 
o dílo zastupitelstvo obce toto rozhodnutí ještě 
pozdrželo.

Obec si od zhotovitele vyžádala nové prove-
dení kamerových zkoušek kanalizace. Výsledky 
kamerových záznamů nám zatím nebyly před-
loženy. Tyto budou dále analyzovány a s ohle-
dem na další zjištěné vady kanalizace zhotovitel 
připraví technologické postupy oprav.

Zhotovitel IMOS brno, a. s. předložil technolo-
gický postup (projednaný a odsouhlasený TDS, 
provozovatelem a  projektantem/AD), podle 
kterého byly zhotovitelem provedeny celkem 
tři tlakové zkoušky vodovodu: 1. celková tlako-
vá zkouška (trvání 8 hodin, tlak 15 bar), 2. úse-
ková tlaková zkouška (trvání 15 min., tlak 16 
bar), 3. úseková tlaková zkouška (trvání 15 min., 

tlak 18 bar). Jedna zkouška byla s kladným vý-
sledkem, dvě nevyhověly.

Zhotovitel od července ani po řadě urgencí ne-
vedl stavební deník. Technický dozor ho od led-
na vedl sám, což je velmi neobvyklé. Od 18. 2. 
2022 ho vede zhotovitel, předložil nám ho 3. 3. 
2022. dne 28. 3. 2022 nám zhotovitel oznámil 
jeho ztrátu. Technický dozor má naštěstí vše na-
foceno. došlo k přepisu a obnovení deníku.

V  termínu od 23. 3. 2022 do 25. 3. 2022 pro-
bíhaly opravy a odstraňování vad na parkovišti 
před restaurací.

Zhotovitel svévolně zabetonoval tři kanali-
zační šachty na  psárské návsi, kanalizaci tak 
zneprůchodnil. nyní je nutné zabetonované 
a  nepřístupné šachty vybourat na  celou výš-
ku, uvolnit je, opravit poškození a  zprovoznit. 
Technologický postup je již odsouhlasený.

Obec stále trvá na  dodržení smlouvy o  dílo 
a  chce převzít provozuschopné a  bezvadné 
dílo. Harmonogram prací nebyl zhotovitelem 
předložen.

dopravní opatření, které je potřebné k eventu-
álním opravám vodovodu a kanalizace je vyda-
né na období od 2. 5. 2022 do 6. 6. 2022. V pří-
padě nutnosti opravy v  komunikaci zde bude 
umístěn semafor.

Co se v obci 
udělalo 2–3/2022

Ing. Renáta Jašková, správa majetku

•	 montáž dopravního značení,
•	 rozvoz darů ukrajincům,
•	 čištění a oprava nádrže na vodu, hřbitov Psáry,
•	 likvidace křídlatky,
•	 úklid větví,
•	 oprava omítek a  nátěr čekáren u  autobuso-

vých zastávek,
•	 vyklizení průseku na plánované trase vodovo-

du Vysoká,
•	 oprava vrátek na  dětském hřišti v  dolních 

Jirčanech,
•	 příprava techniky na letní sezonu,
•	 rozebrání a opětovné položení chodníku po 

odstranění kabelové poruchy na  veřejném 
osvětlení,

•	 oprava zpomalovacích prahů v Psárech,
•	 úklid žlabů,
•	 provizorní oprava povrchů nezpevněných ko-

munikací,
•	 sběr odpadků v  příkopech a  na veřejných 

prostranstvích,
•	 oprava houpaček a dalších prvků,
•	 jarní údržba keřů a dřevin,
•	 úklid dětských hřišť a jejich dezinfekce,
•	 čištění odtokových žlabů,

•	 prohrnování a posyp komunikací, úklid sněhu,
•	 zajištění individuálních svozů odpadu,
•	 výměna dveří a montáž regálů do skladu,
•	 obnova vodorovného dopravního značení,
•	 oprava vylomených pantů u márnice v Jir ča-

nech,
•	 úklid tašek spadaných ze střechy kostela po 

vichřici,
•	 úklid popadaných stromů po vichřici,
•	 čištění koryta potoka,
•	 příprava trasy k vodojemu,
•	 vrtání poličky ve školce,
•	 rozvoz pytlů na odpadky a známek na popel-

nice občanům,
•	 úklid listí a odpadků z okolí cyklostezky,
•	 dokončení dětských hřišť na sídlišti Štědřík 

a hřiště SK Čechoslovan dolní Jirčany,
•	 úklid komunikací po zimě,
•	 zametání splavené drtě v ulici Javorová; štěr-

ku v ulicích Lesní a K Junčáku,
•	 úprava a  výsadba květin a  údržba záho-

nu u  trafiky na zastávce Štědřík, u  domova 
Laguna, před obecním úřadem, u  pomníku 
v  Psárech a  úprava zeleně v  okolí dětských 
hřišť,

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

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

krementy, úklid kontejnerových stání na třídě-
ný odpad, úklid a  dezinfekce autobusových 
zastávek včetně vysypávání košů,

•	 čištění autobusových zastávek od graffiti 
a odstranění následků vandalismu,

•	 údržba hřbitovů.
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Válka 
na Ukrajině 
očima starosty

Lucie Libovická

 
S  panem starostou 
Mgr. Milanem Váchou jsme 
si tentokrát povídali o ukra-
jinském válečném konfliktu, 
migrační krizi a  dopadu 
na naši společnost. Válka se 
stala tématem rozhovorů 

v rodinách, v práci, v médiích, na politické úrov-
ni nejenom v  evropě ale v  celém světě. 
Vzhledem k  tomu, že pan starosta je zároveň 
také radním Středočeského kraje pro oblast 
školství, položili jsme mu otázky nejenom o ak-
tuální situaci v naší obci, ale také o širším kon-
textu v rámci kraje i celé ČR.

Když jste se ve čtvrtek 24. února dozvěděl, že 
ruská armáda vpadla na Ukrajinu, kam směřo-
valy vaše první myšlenky?

byla to pro mne velká rána. Válečný konflikt 
byl ve vzduchu již delší dobu. Anexe Krymu 
v  roce 2014 byla prvním varováním. Západní 
země chtěly věřit, že to byl poslední výpad 
Ruska a zavedly vůči Rusku pouze slabé sank-
ce. Ani konflikt v Luhaňské a doněcké oblasti, 
kde začali bojovat „zelení mužíci“, o  kterých 
nám Rusko tvrdilo, že jsou to lidé na  dovole-
né, nebyl pro evropu dostatečným poučením. 
Středoevropské státy včetně nás mají zkušenost 
s  obdobným připojením Rakouska k  hitlerov-
skému německu a  následnou „ochranou“ ně-
mecky mluvícího obyvatelstva v našem pohra-
ničí — Sudetech — s jasným cílem zabrání Čech 
a  vyhlášení protektorátu. Z  historické podoby 
až mrazí. Průběh války na ukrajině je ale mno-
hem brutálnější, než si asi kdo uměl představit. 
naivně jsem si myslel, že takováto zvěrstva jsou 
i na Rusko příliš. Očividně nejsou.

Na válku jen několik stovek kilometrů od na-
šich hranic nebyl tehdy připraven asi nikdo, ani 

vláda, ani ministerstva, ani obce a města. Jak 
vypadaly první dny po vypuknutí. Co vše bylo 
potřeba na radnici rozhodnout a udělat?

Co se bezpečnosti našich obyvatel týče, obec 
má zpracovaný a pravidelně aktualizovaný kri-
zový plán, který popisuje mimo jiné nástroje 
krizového řízení. To jsme si ostatně vyzkoušeli 
i za covidu a při povodních v roce 2014. Rada 
obce je schopna reagovat velmi flexibilně, v řá-
du hodin či dokonce minut. S  paní místosta-
rostkou Vlastou Málkovou jsme na  telefonu 
fakticky 24 hodin denně, naše čísla jsou napo-
jena na  krajské krizové řízení, máme okamži-
té informace o  rizikových situacích v  regionu, 
o  výjezdech jednotek integrovaného záchran-
ného systému. Z tohoto pohledu jsou tedy pro-
cesy nastavené a  funkční. Ale vypuknutí války 
na ukrajině neznamenalo bezprostřední ohro-
žení pro naše občany, nýbrž výzvu, abychom 
se postarali o  ukrajinské obyvatele naší obce 
a  pomohli jim, pokud by se oni či jejich rodi-
ny dostali do problémů či dokonce ohrožení 
života. Proto jsme v prvních dnech kontaktovali 
ukrajinské občany s  hlášeným pobytem u  nás 
v obci i majitele nemovitostí, kde byli ubytová-
ni, s  krátkým dotazníkem a  nabídkou pomoci. 
Za některými z  nich v  prvních týdnech války 
přijeli příbuzní z ukrajiny, někteří naši čeští ob-
čané nabídli ukrajinským uprchlíkům dočasné 
ubytování ve svých domech. Paní místostarost-
ka Vlasta Málková organizovala humanitární 
pomoc i  zprostředkování zaměstnání, druhá 
místostarostka, Martina běťáková, zajistila fun-
gování adaptační skupiny pro ukrajinské děti. 
Myslím, že v řádu dnů jsme dokázali zajistit vše 
potřebné a nyní je situace v naší obce poměrně 
klidná a stabilní.

Jako starosta i krajský radní jste musel, jak jste 
zmínil, řešit už covidovou pandemii, nyní mig-
rační krizi. V  mezičase se však změnila Vláda 
ČR. Vnímáte ze své pozici rozdíl v  krizovém 
řízení, postupu vlády, práci jednotlivých mini-
sterstvech?

Ano, obě krize mají mnoho společného. Mimo 
jiné se u obou těžko předpovídal vývoj, u obou 
jsme se dostali do nové situace, která měla 
mnohé neznámé. Je pravda, že díky covidu 

jsme se procesně naučili velké množství nových 
věcích, nevyjímaje např. aktivní on-line komu-
nikaci a  jednání, spolupráci v  rámci krizových 
štábů, práci s aktuálními stále se měnícími da-
ty i úzkou spolupráci se složkami IZS. Výrazně 
se proměnila i práce jednotlivých ministerstev, 
zejména způsob komunikace s veřejností, jed-
noduché infografiky, přehledné weby, krizové 
linky… Co se vlády týče, z mého pohledu je ta 
změna skutečně diametrální. Jednotná komu-
nikace, spolupráce, společná strategie, před-
vídatelnost, rozhodnutí a  vyjádření se nemění 
ze dne na  den. Období „odvolávám, co jsem 

odvolal, a slibuji, co jsem slíbil“ máme snad již 
definitivně za sebou. Válka a s ní související mi-
grační krize s více jak 300 tisíci uprchlíků v ČR 
je skutečně obrovská zátěž. naše země situ-
aci zvládla, všichni ukrajinští občané mají kde 
bydlet, mají přístup ke zdravotní péči a na trh 
práce. nevznikají uprchlické tábory, uprchlíci 
nemusí žebrat v ulicích a na nádražích, nešíří se 
nemoci, nezvyšuje kriminalita. Řešíme úpravy 
přijímacích řízení na střední školy, nostrifikace 
pro účely studia a zaměstnání, místa pro tříle-
té ukrajinské děti ve školkách. Aniž bych chtěl 
tyto problémy zlehčovat, jsou jasným důkazem 

Děkujeme všem našim občanům, 
kteří nezištně poskytli hmotnou 

i  finanční pomoc a  ubytování li-
dem prchajícím z válkou postižené 

Ukrajiny. Oceňujeme i  rychlost, s  jakou 
byla pomoc poskytnuta. Např. rodina 
Olmerových vyhlásila jednu z  prvních 
sbírek v obci. 

místostarostka Vlasta Málková

D
E
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toho, že migrační krizi vláda zvládla skvěle a my 
si můžeme dovolit řešit tento specifický druh 
problémů, které rozhodně nejsou těmi exis-
tenčními. V  řešení migrační krize je Česká re-
publika příkladem pro ostatní evropské země, 
což nám často připomínají zástupci různých 
mezinárodních organizací. To je zcela jiná situ-
ace, než která tu byla v předchozí migrační krizi 
kolem roku 2015.

Čím si myslíte, že je daná tato zásadní změna 
v přístupu k uprchlíkům v ČR?

domnívám se, že v  roce 2015 u  nás občané 
neuvěřili tomu, že migranti jsou válečnými 
uprchlíky. Obecně byli považování spíše za 
ekonomické migranty. Viděli jsme příliš často 
mladé muže, žen a  děti pomálu. nyní je zce-
la jiná situace, prchají zejména ženy s  dětmi. 
Muži, kteří nemají více než tři děti, musí zůstat 
a  bojovat s  agresorem. Sám jsem se zúčastnil 
otevírání Krajského asistenčního centra pomo-
ci uprchlíkům (KACPu) v Kongresovém centru 
Praha a  po cestě mne chytaly za ruce zoufalé 
maminky s dětmi s prosbami o pomoc. Lidsky 
nesmírně těžká situace. druhou věcí je i to, že 
my máme osobní zkušenost s Ruskou „pomocí“ 
z roku 1968. Proto stojíme za ukrajinou v tako-
vé míře.

Vnímáte v  souvislosti s  válkou na  Ukrajině 
hrozby pro Českou republiku, kterým je třeba 
věnovat pozornost?

Jak jsem říkal, první fázi války a migrační vlády 
jsme zvládli. Samozřejmě, nyní přijdou na řadu 
další otázky a problémy dlouhodobějšího cha-
rakteru. na  základě dat o  ubytovacích, vzdě-
lávacích a  pracovních kapacitách, která jsme 
v průběhu března a dubna získali, musíme vy-
hodnotit aktuální situaci i různé možnosti vývo-
je a přemýšlet, jak efektivně migrační krizi dá-
le řídit, abychom ukrajincům pomohli, tak jak 
bychom chtěli, aby jiná země pomohla našim 
ženám a dětem, kdyby musely z domova utíkat 
před válkou, ale zároveň abychom zachovali 
potřebnou kvalitu služeb, mimo jiné i vzdělává-
ní, pro naše občany. Protože pokud se nám tuto 
rovnováhu nepodaří najít a udržet, může to ve 
společnosti vyvolat neklid a narušit soudržnost 

a ochotu pomáhat, kterou jsme jako Češi v prv-
ních týdnech války nepochybně prokázali.

Jak jste naznačil, Česká republika je jedním 
z  nejštědřejších podporovatelů Ukrajiny, Češi 
posílají finanční i materiální pomoc, ubytováva-
jí ukrajinské uprchlíky, nabízejí jim zaměstnání. 
Co myslíte, že bude Ukrajina ničená válkou 
v následujících měsících nejvíce potřebovat?

Když sleduji, jaké zlo a škody Rusko na ukrajině 
páchá, to vše, co jste vyjmenovala, bude po-
třeba i  nadále, a  to nejenom po následující 
týdny, ale po měsíce a roky. Různé charitativní 
organizace jsou si toho vědomy a ví, že to, co 
vybrali v  prvních týdnech, budou muset efek-
tivně distribuovat postupně, v horizontu mno-
ha měsíců. Zastupitelstvo naší obce schválilo 
na dubnovém zastupitelstvu finanční dar ukra-
jinské ambasádě ve výši 100.000,- Kč, mimo to 
mnoho našich zastupitelů i  občanů přispělo 
ještě soukromými dary. Ale v tom, co ukrajina 
pro obnovu své země bude potřebovat, je to 
jen kapka v  moři. V  této fázi je velmi důležité 
dát uprchlíkům v  naší zemi možnost pracovat 
a vydělávat peníze, to je mimořádně důležité, 
neboť i pokud mají ukrajinci z předchozích let 
naspořeno, hodnota peněz díky inflaci prudce 
klesá, a kromě toho, že život v ČR je nákladnější 
než život na  ukrajině, finanční prostředky bu-
dou potřebovat po návratu na ukrajinu. Zaujalo 
mne heslo na  sociálních sítích „pomáhej tím, 
že si necháš pomoci“ a  za tuto pomoc zapla-
tíš spravedlivou odměnu. Z  dlouhodobého 
hlediska však zásadně nesouhlasím s tím, aby-
chom ukrajinské uprchlíky vnímali jako příleži-
tost pro náš pracovní trh, řešení problémů se 
stárnutím obyvatelstva, nákladům na důchody 
atd. To je velmi neprozřetelný a  sobecký úhel 
pohledu. ukrajina nespravedlivě zničená na-
prosto neobhajitelnou brutální agresí Ruska 
bude v  následujících letech potřebovat neje-
nom obrovské množství finanční a  materiální 
pomoci, ale také lidský potenciál, sílu lidských 
rukou, přínos odborníků i akademiků a morální 
a vlasteneckou sílu svých obyvatel. ukrajinským 
uprchlíkům musíme poskytnout ochranu, příle-
žitost k důstojnému životu a výdělku – a násled-
ně jim pomoci vrátit se na  ukrajinu a  obnovit 
svou zničenou zemi.

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 nepřidává 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 jim nebylo možné vyhovět. nyní se posou-
váme do další fáze a čeká nás veřejné projed-
nání na obecním úřadě Psáry. Termín, na který 
Městský úřad Černošice projednání vyhlásil, je 
2. 6. 2022 od 18. hod.

DEFINITIVNÍ TEČKA 
ZA SOUDNÍM SPOREM 
O VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ

 dokončeno

V  loňském roce jsme Vás v  dubnovém čísle 
Psárského zpravodaje informovali o soudním spo-
ru, ve kterém nás žaloval majitel pozemků u ryb-
níčku Lůžek v dolních Jirčanech. Jedná se o zelený 
pás v  blízkosti Zahořanského potoka. Majitel po-
zemku chtěl tento potok zatrubnit a lokalitu změnit 
na stavební pozemky. Toto je ale s ohledem na vel-
ké množství dosud volných stavebních parcel v na-
ší obci vyloučené, a tak majitel pozemků zažaloval 

obec Psáry o  částku 686.434  Kč za bezdůvodné 
obohacení a  pravidelnou roční kompenzaci za 
újmu ve výši bezmála 230.000  Kč. Okresní soud 
pro Prahu západ i  odvolací Krajský soud v  Praze 
daly za pravdu právnímu názoru obce Psáry. bylo 
podáno dovolání k nejvyššímu soudu a i ten nám 
dal za pravdu. díky tomuto soudnímu sporu má-
me velmi cenný judikát nejvyššího soudu věno-
vaný veřejným prostranstvím obcí. Pro zájemce 
je k dohledání pod 28 Cdo 252/2022–175. Chtěl 
bych poděkovat všem našim občanům, kteří byli 
u  soudu svědčit, i  právnímu zástupci obce Judr. 
Richardu Syslovi za perfektně odvedenou práci.

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ 
NÁVRHU NOVÉHO ÚZEMNÍHO 

PLÁNU

2. 6. 2022 v 18 hod. 
Zasedací místnost OÚ Psáry,  

Pražská 137, Psáry 

více na www.psary.cz

(pozn. neslouží pro podávání nových 
podnětů)
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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 hřbitovní 
zdi a hlavního vstupu na hřbitov. důležité pietní 
místo tak dostane novou tvář, kterou si určitě 
zaslouží.

OPRAVA ÚVOZOVÉ CESTY 
V PSÁRECH

 dokončeno

během dlouhé uzavírky spojené s  projektem 
„Průtah Psáry“ bylo nutno na objízdné trase za-
jistit zpevnění povrchu cesty. Jako provizorní 

řešení jsme zvolili mobilní panely, které částeč-
né pomohly v úseku, který nejvíce zlobil řidiče 
v této lokalitě. S odstupem času jsme již v klidu 
provedli zpevnění povrchu, které, jak doufáme, 
nebude muset desítky let sloužit pro intenzivní 
dopravu, ale alespoň trochu zlepší jízdní kom-
fort lidem z okolí.

DĚTSKÁ HŘIŠTĚ
 dokončeno

během zimních měsíců byla dokončena ob-
nova dvou dětských hřišť — na  sídlišti Štědřík 
a u fotbalového hřiště v dolních Jirčanech. Tam 
se jednalo pouze o  první fázi velkého projek-
tu. během tohoto roku budou práce v  areálu 

Čechoslovanu pokračovat. Kromě nového 
osvětlení se připravuje workoutové hřiště, a to 
zejména díky dotaci získané od národní spor-
tovní agentury. Mnohem složitější je situace 
v  Psárech na  Vápence. Tam probíhá anketa 
mezi místními o  budoucí podobě Vápenky. 
názorové rozdíly mezi místními obyvateli jsou 
poměrně velké a nyní čekáme, jaký návrh mezi 

obyvateli nakonec získá většinovou podporu.

OPRAVA ULICE HLAVNÍ
 v realizaci

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 je hotová, a tak jsme mohli 

přistoupit k opravě původně plánovaného úse-
ku. Práce začaly v  prvním dubnovém týdnu 
a předpokládáme, že v druhé polovině května 
bude úsek dokončen a opět průjezdný.





16 www.psary.cz  Psárský ZPRAVOdAJ / duben / 2022 17

Veřejná  
zeleň 

Ing. Renáta Jašková

K velké aktualizaci Projektové dokumentace sí-
delní zeleně obce Psáry došlo v roce 2014. Tuto 
aktualizaci zpracovala na  základě výběrového 
řízení firma Living in green s. r. o. z nedalekých 
dobřichovic. Projektová dokumentace zma-
povala stromy rostoucí na veřejných prostran-
stvích a  doporučila způsob jejich ošetření do 
budoucna.

V  průběhu let bohužel došlo k  situacím, kdy 
bylo nutné některé dřeviny vykácet. Častou 
příčinou kácení byl nevyhovující zdravotní stav 
dřevin. Zpravidla bylo důvodem napadení stro-
mů škůdci živočišného původu, např. dutilkou 
jasanovou, kůrovcem smrkovým, štítenkou 
borovou, či napadení některými druhy hub, 
např. lesklokorkou lesklou, kvůli které při po-
slední vichřici spadl topol poblíž cyklostezky 
na Štědříku. Jindy byl důvodem prostě jenom 
stav stromů rostoucích osaměle na nevhodných 
stanovištích (borovice nakloněné nad budovu 
pekárny v Psárech). Před každým zásahem, kte-
rý znamenal ukončení života stromu ve vlastnic-
tví obce, jsme si nechali zpracovat znalecký po-
sudek od odborníka arboristy, se kterým jsme 
konzultovali možnosti výchovného řezu koruny 
stromu či ořezání suchých větví, např. u letního 
dubu u Kukaláku, lip na sídlišti Štědřík či borovic 
na dětském hřišti. Součástí posudku je v někte-
rých případech i biomechanická a bezpečnost-
ní analýza, která zkoumá a  vyhodnocuje síly, 
které budou působit na strom v případě vich-
řice (vět ru o rychlosti 32 m/s). S její pomocí lze 
zjistit, zda je strom tento nápor schopen vydržet 
s ohledem na dimenzi svého kmene, případně 
vybrané typy defektů. Analyzována je výhrad-
ně odolnost stromu jako celku (tedy nikoli jeho 
částí) proti zlomu či ukroucení (torzi) i případná 
odolnost proti vývratu. Žádný vlastník či správ-
ce veřejné zeleně si nevezme na svědomí životy 
lidí ani škody způsobené na majetku. Počítáme 
s  náhradní výsadbou vhodných dřevin, které 
budou dostatečně odolné na zvolených stano-
vištích. Ke změnám klimatu bohužel dochází, 

a proto je nutné pečlivě zvážit nově vysazované 
druhy.

Podoba pomníku padlým v  Psárech na  návsi 
i přilehlého prostoru před prodejnou potravin 
nám není lhostejná. V  posledních dvou čís-
lech Psárského zpravodaje jsme žádali občany 
o  podání návrhů, jak by měl vypadat prostor 
pomníku. Vnímáme podněty a připomínky ob-
čanů k venčení psů, jízdě na kolech či pořádání 
pikniků v prostoru pomníku. domnívám se, že 
prostor pomníku by měl být jasně ohraničený, 
ale současně přehledný, aby nesloužil jako úto-
čiště a terč vandalům či podivným existencím. 
Snažíme se o dohodu s KSÚS o přemístění do-
pravní návěsti mimo tento prostor.

V současné době jednáme s majiteli pozemku 
parc. č. 85/3 v Psárech před potravinami o mož-
nosti pronájmu pozemku ze strany obce a díky 
tomu i o možnosti jeho zakomponování do bu-
doucí podoby návsi, respektive okolí kruhové 
křižovatky. Rádi bychom prostor využili i k po-
sezení na lavičkách.

V případě průtahu obcí, tedy okolí krajské ko-
munikace II/105, existují dva projekty od Ing. 
dáji Kolmanové a  Ing. Romana Putka. V  roce 

2021 byly vysazeny jarní cibuloviny do prostoru 
zeleného pásu před domovem Laguna Psáry 
a  v okolí autobusové zastávky jsme vyseli za 
pomoci TSdb květnatou louku. Z druhé strany, 
tj. od kostela v  dolních Jirčanech, začne vý-
sadba během měsíce dubna, opět za pomoci 
TSdb. Postupně budeme pokračovat směrem 
ke Štědříku z  obou stran. není možné vysadit 
vše najednou, protože by nebylo v našich silách 
zajistit rostlinám dostatek následné péče ve for-
mě zálivky.

V  dolních Jirčanech budeme sázet rostliny 
v okolí tzv. „Myší díry“, aby okolí nového chod-
níku bylo stálezelené a  upravené bez velkých 

nároků na údržbu. S majiteli sousedních nemo-
vitostí jsme začali řešit odvádění dešťových vod 
na chodník a doufám, že vše vyřešíme k všeo-
becné spokojenosti. I zde by se mělo začít sázet 
za pomoci TSdb koncem měsíce dubna.

Poslední informace se netýká výsadby zeleně, 
ani její údržby. Patrně jste zaznamenali trhli-
ny v  podezdívce plotu čelní strany hřbitova 
v  Psárech, i  sloupky se vykláněly každý jinam. 
V dubnu jsme strhli starý plot, který neměl žád-
né základy, a  začali s  hloubením základu pro 
plot nový. Vše potřebné na  nový plot máme 
objednané a já doufám, že se dílo vydaří. Všem, 
kdo s plotem pomáhají, děkuji.

227 023 023

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

uvtnet.cz

na 2 měsíce ZDARMA



18 www.psary.cz  Psárský ZPRAVOdAJ / duben / 2022 19

Odpadové 
hospodářství

Vít Olmr,  
radní

Svoz odpadu je vždy a všude velké téma, pro-
tože se dotýká doslova každého z nás. Pod po-
jmem odpadové hospodářství se však skrývá 
nejen svoz komunálního odpadu, tedy popel-
nic, ale rovněž svoz a  likvidace tříděného od-
padu, svoz pytlů z chatových oblastí, bioodpad, 
provoz sběrného dvora, svoz odpadkových 
košů nebo košů na psí exkrementy.

O všechny výše zmíněné činnosti se stará obec 
buď přímo nebo prostřednictvím najatých 
společností. například svoz komunálního od-
padu zajišťují od roku 2016 Technické služby 
dolnobřežanska, v  nichž má obec svůj podíl. 
díky tomu může kontrolovat jejich hospoda-
ření a náklady na svoz nejsou přehnaně vyso-
ké (TSDB nesmí generovat zisk vyšší než 7  % 
a i ten je rozdělován poměrným dílem zpět me-
zi společné obce). TSdb rovněž od roku 2019 

zajišťuje svoz bioodpadu. naopak vyvážení od-
padkových košů, košů na psí exkrementy, svoz 
pytlů z  chatových oblastí a  provoz sběrného 
dvora zajišťuje obec vlastními silami.

Aby měli občané možnost snadno a rychle vy-
vézt svůj odpad, rozšiřuje obec počet hnízd 
tříděného odpadu, případně rozšiřuje hnízda 
stávající. nově se tak na vybraných místech na-
cházejí například kontejnery na sběr kovového 
odpadu. Ve spolupráci se společností eko-Com 
byla rovněž provedena výměna všech kontej-
nerů na  tříděný odpad a  tyto výměny se nyní 
provádějí automaticky. Zejména v  jarních mě-
sících lidé ocení dva nové kontejnery na  sběr 
bioodpadu, resp. pouze posekané trávy, a  to 
v  Psárech u  hřbitova a  venku před sběrným 
dvorem.

Sběrný dvůr je otevřen 2 x týdně, vždy ve středu 
15–18 hod. a v sobotu 9–15 hod. Lze tam odvézt 
vše od papíru přes plasty, nápojové kartony, 
bioodpad včetně větví, kovy, velkoobjemový 
odpad, elektroniku, pneumatiky, oleje a dalších 
nebezpečné látky až po stavební suť (v  ome-
zené míře pouze pro občany). Vstupenkou na sběrný dvůr je pak potvrzení o zaplacení ko-

munálního odpadu, tedy svozu popelnic.

Že se všechna tato hnízda na tříděný odpad či 
bioodpad vyplácí, dokazuje zejména množství 
vyprodukovaného, resp. vyvezeného odpadu 
(viz tabulka). Mapku sběrných hnízd najdete na 
následující stránce.

Majitelé psích miláčků ocení velké množství 
košů na  psí exkrementy, jejich pravidelné vy-
vážení a  doplňování sáčků. Jen výjimečně se 
stane, že pokud majitel psa nechá vlastní sáčky 
doma, zůstane na holičkách.

Četnost vyvážení sběrných hnízd je 2 x týdně 
pro papír a  plasty, pro ostatní materiály dle 
potřeby. Svoz domovního odpadu (popelnic) 
probíhá 1 x týdně. Za svoz separovaného od-
padu a elektroodpadu obec ročně utrží okolo 
963 000 Kč a za likvidaci všech odpadů pak za-
platí cca 8 300 000 Kč. Po odečtení plateb ob-
čanů (poplatky za svoz komunálního odpadu, 
bioodpadu a poplatky za psy) obec dotuje svoz 

a likvidaci odpadů částkou cca 2 730 000 Kč.

Systém svozu odpadu pro domácnosti nelze 
nikdy nastavit zcela spravedlivě, ale výsled-
kem je, že i za cenu mírně vyšších poplatků se 
nám v obci a jejím okolí netvoří černé skládky. 
Třídění odpadu se vyplácí a udržování pořád-
ku v obci a zejména v okolí sběrných hnízd je 
něco, na  čem se můžeme podílet všichni. nic 
nás to nestojí, přitom to výrazně zvýší kulturu 
prostředí, v němž žijeme.

papír sklo plasty
tetra-
pak kovy

bRO 
dom. pneu

objem-
ný VOK suť

obec 
směsný

leden 9,126 8,033 7,131 0,352 0,173 0,000 0,620 18,350 4,020 55,580

únor 8,382 7,184 7,608 0,272 0,128 0,000 0,000 15,980 6,680 54,280

březen 11,241 9,390 9,876 0,347 0,148 0,000 0,000 25,660 24,540 72,250

duben 10,381 7,431 9,150 0,343 0,185 10,470 1,280 28,580 30,370 57,620

květen 12,130 8,033 11,827 0,315 0,332 13,400 0,640 27,780 19,940 65,700

červen 10,404 9,775 9,486 0,233 0,218 15,500 0,000 25,160 18,730 61,900

červenec 11,096 5,583 9,556 0,296 0,152 12,100 0,600 34,330 24,960 56,360

srpen 11,353 8,900 10,836 0,307 0,213 9,440 0,640 34,330 26,330 70,060

září 9,628 6,551 9,841 0,214 0,124 11,820 0,000 26,910 19,400 58,020

říjen 10,312 6,969 8,600 0,291 0,245 8,490 0,700 32,110 24,680 61,420

listopad 11,353 7,269 10,581 0,263 0,251 7,240 1,420 24,500 12,260 73,740

prosinec 9,737 14,369 8,964 0,252 0,174 0,000 0,000 16,510 5,620 58,100

celkem 125,143 99,487 113,456 3,485 2,343 88,460 5,900 310,200 217,530 745,030

CELKEM: 1711,034 
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SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ 
KOMISE

Vlasta Málková, místostarostka
a předsedkyně sociální a kulturní komise

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

Reiky – po domluvě Třináctka
květen

9. 5. Procházka s trek. holemi 10.00 před OÚ
11. 5. Trénování paměti 14.00 Třináctka
12. 5. Angličtina u čaje 9.00 Třináctka
18. 5. Diskusní středa 14.00 OÚ

19. 5.
Kurz samopomoci – 
 reflexní terapie 14.00 Třináctka

21. 5. Májové slavnosti 13.00 náves DJ
25. 5. Trénování paměti 14.00 Třináctka
26. 5. Angličtina u čaje 9.00 Třináctka

červen
8. 6. Trénování paměti 14.00 Třináctka
9. 6. Angličtina u čaje 9.00 Třináctka
9. 6. Kavárnička 14.00 Třináctka

13. 6. Procházka s trek. holemi 10.00 před OÚ
16. 6. Zájezd Brandýs nad Labem 8.30 zastávky
20. 6. Divadlo Palace – Hraběnka
22. 6. Trénování paměti 14.00 Třináctka
23. 6. Angličtina u čaje 9.00 Třináctka
23. 6. Výtvarná dílna 14.00 Třináctka
24. 6. Letní kino 21.00 náves DJ

KALENDÁŘ AKCÍ
PRO SenIORY

Konání všech kurzů, akcí 
a setkání se bude řídit 
aktuálními hygienickými 
a epidemiologickými opatřeními.
Bližší informace o všech akcích 
pro seniory vám podá Vlasta 
Málková: tel. 602 714 101, 
e-mail: malkova@psary.cz

Jana Baxová
Iva Benáčková
Matěj Faraga
Ivanka Hladíková
Blažena Hrušková
Ludmila Chaloupková

Stanislav Jeřábek
Ludmila Karanová
Věra Maxová
Eva Ontlová
František Pokorný
Petr Srb

Petr Struk
Ivana Tesařová
Miroslava Valtrová
Iva Vlasáková
Jana Vojtíšková
Vladimír Vondráček

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

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

VÝTVARNÁ DÍLNA PRO SENIORY

Zveme vás na  výtvarnou dílnu, která se bude 
konat 23. 6. od 14 hod. ve Třináctce.

Odpolednem nás provede paní elena Hradská, 
která nás naučí základům techniky kresby su-
chým pastelem.

Každý účastník si domů odnese vlastnoručně 
vytvořený obrázek. Vstup zdarma, materiál bu-
de k dispozici na místě.

Své místo si rezervujte na:

Rezervace  trinactka@psary.cz

DEN DĚTÍ V DOLNÍCH 
JIRČANECH
Akce se koná v sobotu 4. 6. na hřišti v dolních 
Jirčanech.

DĚTSKÝ DEN V PSÁRECH
Akce se koná v neděli 5. 6. na hřišti v Psárech.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ  
ČERVEN 2022

Zveme vás na slavnostní akci Vítání občánků, 
které se po dlouhé době uskuteční opět na-
živo na  Štědříku na  pobytové louce u  altánu 
dne 11. června. Rodiče dětí se mohou hlásit 
na  emailu malkova@psary.cz do 20. května. 
Přihlášení zájemci od nás obdrží podrobnosti 
o konání akce.
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Před-
prázdninový 
zájezd 
do Mníšku  
pod brdy

Ing. Jitka Svobodová

Sociální a kulturní komise vás zve na další výlet, 
který nás tentokrát zavede do okolí brd.

nejprve si prohlédneme zámek v Mníšku pod 
brdy, který byl původně středověkou tvrzí, za 
vlády Přemyslovců přestavěnou na lovecký hrá-
dek. Poté na místě hrádku zbudovali zámeček 
Vratislavové z  Mitrovic. Ten byl zpustošen bě-
hem třicetileté války a nový majitel na ruinách 
zámečku vystavěl rozsáhlý zámek. Zajímavostí 
je, že celé okolí zámku a města je dějištěm kni-
hy Kája Mařík od Marie Wágnerové.

Cestou se naobědváme, a poté se přesuneme 
do Vysoké u  Příbramě, kde našel na  více než 
dvacet let svůj druhý domov jeden z  největ-
ších géniů české hudby Antonín dvořák. dnes 
je na  zámečku památník věnovaný tomuto 

významnému skladateli. expozice přibližuje 
osobnosti původních majitelů, hraběte Václava 
Roberta Kounice a  jeho manželky Josefíny. 
další a  podstatně rozsáhlejší část věnovaná 
Antonínu dvořákovi podává informace o živo-
tě, díle i pobytu skladatele ve Vysoké. Makety 
scén z premiér vybraných oper a kostýmy hlav-
ních postav opery Rusalka tvoří závěrečnou část 
stálé výstavy. Kolem zámku je rozáhlý park s je-
zírky, která se stala inspirací pro operu Rusalka.

Pokud bychom měli dost času, na zpáteční ces-
tě se ještě krátce zastavíme u areálu Svaté hory, 
známého mariánského poutního místa. Podle 
legendy zdejší sošku Panny Marie Svatohorské 
vyřezal z  hruškového dřeva sám arcibiskup 
Arnošt z Pardubic v polovině 14. století.

Zájezd se uskuteční dne 16. června. Odjezd 
bude v  8.30 hod. z  tradičních míst – autobu-
sové zastávky v  Psárech, od OÚ a  ze zastávky 
v  dolních Jirčanech. Cena 500 Kč (zahrnuje 
dopravu, vstupy a  oběd) pro trvale hlášené, 
pro ostatní 600  Kč. Zájemci se mohou hlásit 
a  zároveň uhradit cenu zájezdu v  pondělí ne-
bo středu na  OÚ do 25. 5. 2022. Více infor-
mací získáte u  místostarostky Vlasty Málkové, 
tel.  602  714  101. budeme sledovat aktuální 
covidovou situaci, při jakékoliv změně budete 
včas informováni.

Pojeďte s námi 
do divadla
Zveme vás na představení Hraběnka v divadle 
Palace dne 20. června od 19 hodin. Ceny vstu-
penek jsou 300 Kč (poloviční cena než v diva-
dle). V  ceně je již tradičně odvoz autobusem, 
který odjíždí v  17.15 hod. ze zastávek Psáry, 
Psáry OÚ a dolní Jirčany.

Vstupenky si můžete zakoupit na  pokladně 
OÚ Psáry v úřední hodiny.

HRABĚNKA

Píše se rok 1958. do rodného městečka na svůj 
znárodněný zámek se přes soudní zákaz vrací 
elizabeth Anna Marie, hraběnka z  Lansdorfu 
a  ze Scheinbergu, nyní domácí dělnice 

Lansdorfová, aby zde oslavila své 70. narozeni-
ny. Je protivná, urputná, nesnesitelná, dojem-
ná, velkorysá, vtipná, ironická i  sebeironická, 
sarkasticky sžíravá, ale především moudrá, no-
blesní, s  nebývalou schopností nadhledu. Při 
realizaci jejího plánu jí pomáhají bývalí zaměst-
nanci v čele s komorníkem Aloisem, a  to i na-
vzdory neustálé hrozbě ze strany režimu.

Vrcholem inscenace jsou brilantní, vtipné dia-
logy Hraběnky a  komorníka Aloise, v  nichž 
se naplno zaskví sofistikované herectví elišky 
balzerové a davida novotného.

Jeden z největších českých dramatiků a scéná-
ristů 20. století, Jiří Hubač, je autorem svéráz-
né filmové komedie o  síle lidského charakte-
ru, o velikosti a nezdolnosti Člověka v soukolí 
Velkých dějin.

David Novotný a Eliška Balzerová v inscenaci 
Hraběnka, Divadlo Palace Praha, foto: Lucie 
Vítková

Václav Liška a Eliška Balzerová v inscenaci 
Hraběnka, Divadlo Palace Praha, foto: Lucie 
Vítková

LETNÍ KINO 2022

I  v letošním roce si letní večery zpříjemníme 
promítáním filmů v letním kině, a to v termínech 
24. 6., 22. 7. a 26. 8.

na výběru filmů se budete letos moci podílet 
hlasováním i vy. Sledujte webové stránky obce, 
kde budou filmy k hlasování zveřejněny.
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Srdečně vás zveme 
na Májové slavnosti 
v sobotu 21. května 2022 
na dolnojirčanské návsi 

Čeká na vás dobrá zábava, výborné jídlo a pití, stánky, dílničky pro děti        
a spousta dalších překvapení. 
Po celý den pouťové atrakce - řetízkový kolotoč, střelnice, autodrom,                         
kolotoč pro nejmenší, houpačky, skákací hrad a mnoho jiných atrakcí. 

13:00 – 14:00   Vystoupení dětí ze školky   
14:00 – 14:20   Vystoupení taneční skupiny                 
                            Hazard                                                                                                                      
14:20 – 15:20   Vystoupení dětí ze školy 
15:20 – 15:50   Kouzelník Richard Nedvěd    
15:50 – 16:00   Autogramiáda  a focení                                                                     
16:00 – 16:15   Vystoupení dětí z Klubíčka  
16:15 – 16:30   Vystoupení taneční skupiny  
                            Věčné mládí                                                               
 
 

 

 

 

 

            Informace: Vlasta Málková, tel.: 602 714 101, malkova@psary.cz 

 

 

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.

sobota 14. května 2022
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Kroniky  
v našich  
obcích

Vlasta Málková, 
místostarostka

Kroniky v  dějinách měst, obcí, spolků či rodů 
znamenají vždy cenný zdroj informací, který 
pro další pokolení chronologicky zaznamenává 
všechny důležité události.

OBECNÍ KRONIKY

První kronika obce Psáry, o které víme, se zača-
la psát v roce 1921, ale ztratila se. V roce 1955 
byla znovu nalezena a základní údaje z ní byly 
přepsány. do kroniky z  let 1962–1990 může-
te nahlédnout na  webových stránkách obce 
v  záložce Obecní kronika. Starší kroniky, které 
se dochovaly, jsou uloženy v Okresním archivu 
v  dobřichovicích. Je velká škoda, že nemáme 
k dispozici více zachovaných kronik a nelze se 
tak zpětně vrátit do historie obce a  vyprávění 
našich předků prostudovat.

Svatební kroniku píšeme od roku 2015, kdy 
27. června proběhla na dolnojirčanském hřišti 
první svatba. V  minulých letech zástupci naší 
obce neoddávali. dnes najdete v kronice svat-
by konané v obřadní síni, na zahradách domů, 
ale i v altánu na Štědříku. Zajímavostí je i zlatá 

svatba. Všechny obrázky jsou kreslené ručně 
pro konkrétní svatební den a novomanžele.

Kronika vítání občánků se datuje od roku 1976, 
kdy se poprvé vítalo šest dětí. Později dětí při-
bývalo a v současné době míváme na slavnost-
ním Vítání občánků, které se koná dvakrát do 
roka, cca 25 dětí. Kronik vítání občánků máme 
za ta léta několik, všechny jsou ručně kreslené, 
každé dítě má svoji stránku a svůj vlastní obrá-
zek.

Také všechny spolky vedou kroniky. Asi nejstar-
ší z nich je kronika z roku 1901, která se docho-
vala psárským hasičům. Jirčanští hasiči vedou 
kroniku od roku 1926. Stejně tak jsou důležitým 
zdrojem informací i  kroniky místních myslivců 
a fotbalistů z Čechoslovanu a Rapidu.

Kroniku si vedou i senioři z Klubu seniorů, který 
jsme založili v roce 2011, ale o tom se dozvíte 
dále.

Ráda bych poděkovala všem, kteří kroniky ve-
dou a zapisují události. Tato činnost je důležitá 

Abychom pro budoucí generace zachytili 
a uchovali informace, hledáme kronikáře, kte-
rý s láskou k psanému slovu a pokoře k histo-
rii převezme štafetu a bude pokračovat v za-
znamenávání důležitých milníků i  drobných 
událostí v  našich obcích. Zájemci se mohou 
obrátit na Vlastu Málkovou a vyzkoušet si tuto 
záslužnou práci.

pro další generace, které po nás přijdou. budou 
mít z čeho čerpat potřebné informace. V dneš-
ní době máme možnost vše digitalizovat, což je 
zárukou jednoduššího přístupu k  těmto doku-
mentům a minimalizaci ztrát důležitých historic-
kých údajů.

KRONIKA SENIORŮ
Jiřina Hiršlová

23. březen 2011 byl dnem prvního setkání 
seniorů v  naší obci a  od tohoto data jsme se 
společně začali pravidelně scházet a vymýšlet 
aktivity, které obohacují náš život.

Hybatelkou a  hlavní organizátorkou je paní 
Vlasta Málková, která nás provází celou do-
bu existence Klubu seniorů. díky její snaze 
a s podporou sociální komise naše obec také 
získala dvakrát ocenění „Obec přátelská seni-
orům“ od Ministerstva práce a sociálních věcí. 
Finanční prostředky, plynoucí z těchto ocenění, 
financují naše současné aktivity včetně rekon-
strukce domu č. p. 13 na dolnojirčanské návsi, 
kde sídlí náš klub.

Za dvanáct let jsme toho hodně prožili, zážitků 
bylo nepřeberně, a proto také vyvstala potřeba 
zachytit všechny události tak, aby bylo možné 
vrátit se v  čase a  zavzpomínat, jaké to tehdy 
bylo. A to byl jen krůček od rozhodnutí přivést 
na  svět kroniku života seniorů a  popsat v  ní 
všechny události a  akce, které jsme společně 
prožili.

Po čase se vydělila speciální kronika pro 
univerzitu třetího věku, která se zabývá pouze 
touto tématikou, a to včetně už dvou slavnost-
ních promocí.

nově ještě vznikla třetí kronika, která je zamě-
řena na dění spojené s naším centrem v domě 
č. p. 13. Tu tvoří paní Zdena Lexová.
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A  mně už jen zbývá pozvat Vás, dříve naroze-
né, do našeho klubu Trináctka a pokud si nejste 
jisti, můžete zde nahlédnou do našich kronik 
a zjistit, že společně stárnout může být i zábava.



Od pramene 
po soutok

Marcela Miklová

Máme za sebou druhé zimní období, kdy jsme 
bojovali s covidem. někteří ho prodělali, jiným se 
dařilo se mu vyhnout, v  každém případě zprávy 
o  něm nám nepřidávaly na  dobré náladě. V  po-
slední době se přidala válečná situace na ukrajině, 
sledujeme smutný osud této země, snažíme se po-
máhat lidem prchajícím před válkou. V  tak dlou-
hém pochmurném čase musíme hledat také něco 
hezkého, co nám naši náladu zlepší a  vlije nám 
optimismus do žil. Proto jsme se těšili na akci, kte-
rou nám připravila sociální komise na  první jarní 
dny, na  turistický pochod „Od pramene po sou-
tok“ pod vedením Josefa Hájka, který má na akci 
největší zásluhu. V letošním roce se jednalo o třetí, 
vlastně pátý ročník. Minulé dva roky se akce ko-
nala jen pro malý počet lidí kvůli covidové situaci.

My, kteří jsme minulé ročníky absolvovali, víme, 
že jde nejen o poznání krajiny kolem nás, ale ta-
ké o  přátelské setkání s  přáteli, spoluobčany, 
blízkými. Celou cestu absolvujeme po břehu 
Zahořanského potoka, který je nedílnou součástí 
naší obce. Pramení v severní části obce v nadmoř-
ské výšce 385 m n. m. Za restaurací Rubín je posí-
len Sulickým potokem. Mezi Psáry a Libří zadržuje 
jeho vody rybník Mordýřka, pak směřuje na jihozá-
pad, projde Libří a zařezává se do strmého údolí. 
Od Libře teče na severní hranici Jílovského zlato-
nosného revíru k Zahořanům, míjí trampské osady 
v Libřici a vlévá se do Vltavy v davli. Celková délka 
toku je cca 14 km.

Letošní ročník se velmi vydařil, první skupina 

vyrazila z  dolních Jirčan, druhá část se přidala 
u hřiště v Psárech. Počasí nám přálo a nálada byla 
výborná. Sledovali jsme modrou turistickou znač-
ku, minuli Mordýřku, prošli Libeř. Za tu dobu, co 
jsme tady nebyli, ubylo stromů v lese, některé strá-
ně jsou zcela vykácené. Snad se podaří les brzy 
obnovit. Před Zahořanami na  louce za potokem 
na  nás čekala paní Vlasta Málková se svým cate-
ringovým týmem. Oheň plápolal a lákal, abychom 
si opekli připravené buřtíky, napili se a nabrali síly 
na druhou část pochodu. Vše bylo skvěle připra-
veno včetně pamětních medailí. Poté jsme se vy-
dali na  druhou část pochodu. Za obcí Zahořany 
potok meandruje a  my jsme museli překonat 
10 brodů, z  nichž jen 3 jsou přemostěné lávkou. 
naštěstí letos nebyla hladina vody moc vysoká. 
Šikovní odvážlivci potok překonali po kládách, jiní 
skákali po kamenech, případně zuli boty a potok 
překonali bosou nohou. V každém případě jsme si 
užili mnoho legrace a líbilo se to i našim pejskům, 
kteří s námi pochod absolvovali. Příjemně unave-
ni jsme dorazili do davle, občerstvili se v cukrárně 
a u benzinové pumpy na nás čekal autobus, který 
nás dovezl domů.

Poděkování patří všem, kteří se na přípravě a prů-
běhu pochodu podíleli a těšíme se na další ročník!

Foto Ladislav Helcl

Děkujeme za špekáčky 
masně na Štědříku!

D
E

STALO SE
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Jarní výlet
Jiřina Hiršlová

Radost a pocit, že se vše naštěstí vrací do sta-
rých kolejí nám dal jednodenní výlet do střed-
ních Čech.

7. dubna jsme navštívili zámek Loučeň, aby-
chom se díky svéráznému kastelánovi dozvě-
děli mnohé o  historii zámku i  jeho majitelích 
– rodu knížat Thurn Taxisů. Prohlédli jsme si in-
teriéry a poté se prošli zámeckým parkem, vy-
hlášeným svými labyrinty a bludišti.

Po dobrém obědě v  zámecké restauraci jsme 
odjeli do obce dobrovice. Tady byl další cíl na-
šeho výletu – muzeum cukrovarnictví, lihovar-
nictví a řepařství.

Muzeum je umístěno v  areálu dobrovického 
cukrovaru a jeho prohlídka nás zavedla do his-
torie výroby cukru a dalších produktů z cukrové 
řepy.

Součástí poutavého výkladu byly i  historické 
souvislosti celosvětové výroby cukru jak z cuk-
rové řepy, tak i z cukrové třtiny.

Poté už zbývala jen cesta zpět domů s příjemným 

vědomím dobře stráveného dne.

Sluší se poděkovat paní Vlastě Málkové, Jitce 
Svobodové i sociální komisi za přípravu celé 
akce. už se těšíme na příště!

Je vám 65 a více let? ZdARMA vás naučíme, jak správně ovládat tablet 
nebo chytrý telefon a jak se bezpečně pohybovat na internetu.

nezisková organizace Moudrá Sovička z. s. ve spolupráci s Klubem seniorů 
Třináctka pořádá:

Seminář Jak na tablet a chytrý telefon
čtyřhodinový seminář pro 12–15 účastníků

Kdy: čtvrtek 9. 6. 2022 od 9 do 13 hod.
Kde: Klub seniorů Třináctka, Hlavní 13, dolní Jirčany, Psáry

Přineste si s sebou svůj (dostatečně nabitý) tablet nebo chytrý telefon. 
Po domluvě můžeme i zapůjčit. Akce bude probíhat za platných vládních 

podmínek.

Nahlaste svůj zájem na 
kontaktech:

tel.: 602 714 101,  
e-mail: trinactka@psary.cz
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Zápis 
do mateřské 
školy

Za sekretariát mateřské školy  
Mgr. Veronika Peterová

Ač se vám to nemusí líbit, čas neúprosně letí 
i v Psárech a dolních Jirčanech a vaše miminko, 
které se ještě nedávno batolilo a vozilo se v ko-
čárku, dozrálo do školkového věku. Zamáčkněte 
slzu dojetí a doprovoďte své ratolesti k zápisu 
do Mateřské školy Štědřík a  podpořte je při 
vstupu do jejich nové životní etapy. Přestože 
tento rok vyšel zápis na pátek třináctého, věří-
me, že ani pro vás, ani pro malé adepty na škol-
kovou docházku nebude tento den smolným, 
ale naopak významným. Po nevítané covidové 
přestávce se může zápis konat prezenčně za 
přítomnosti dětí i  rodičů, což může skončit je-
dině příjemným zážitkem a po letech krásnou 
vzpomínkou.

Zápis do Mateřské školy Štědřík se uskuteční 
v  pátek 13. května od 13 do 17 hod. v  hlav-
ní budově mateřské školy v  ulici Pražská 155. 
budete potřebovat vyplněnou žádost o přijetí, 
lékařem potvrzené řádné očkování dítěte (je 
součástí žádosti), rodný list dítěte a průkaz to-
tožnosti zákonného zástupce. Kritéria přijímací-
ho řízení a žádosti o přijetí jsou k dispozici na 
www. msstedrik.cz. Rozhodnutí o  přijetí nebo 
nepřijetí v souladu se stanovenými kritérii bu-
de vydáno do 10.  6. a  zveřejněno na  webo-
vých stránkách a  vývěskách mateřské školy. 
doporučujeme využít rezervační systém, kte-
rý bude spuštěn od 1.  5. taktéž na  webových 
stránkách. Pořadí rezervace nerozhoduje o při-
jetí.

na všechny natěšené děti a jejich rodiče se bu-
deme těšit ve třídě Soviček .

VZDĚLÁVÁNÍ 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.

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
•	 plná docházka — 3000,– Kč
•	 sdílené místo — 2000,– Kč

Děti starší tří let – narozené 31. 8. 2019 a dříve
•	 plná docházka — 7000,– Kč
•	 sdílené místo — 3700,– Kč

Dětská skupina Michael
•	 provozovatel:  

Institut pro rodinu a mezilidské vztahy, z. ú.
•	 adresa: Hlavní 12, dolní Jirčany
•	 kapacita: 12 dětí
•	 provozní doba: 8–16 hod.

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.

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

Příměstské 
tábory 
a prázdninová 
školka
Stejně jako v předchozích letech pro děti chys-
táme příměstské tábory plné her, zábavy, kama-
rádů a nových zážitků.

Prázdninová školka s  Klubíčkem pro děti od 
3 do 6 let
•	 11.–15. 7. Piráti z Klubíčka
•	 18.–22. 7. Školka kouzel
•	 25.–29. 7. Indiánské léto
Cena 2300,– Kč včetně stravy

Příměstské tábory
•	 18.–22. 7., 6–12 let, TeenCAMP
•	 25.–29. 7., 6–12 let, TeenCAMP
•	 8.–12. 8., 6–12 let
•	 11. 7.–15. 7. Cesta do pravěku
•	 18.–22. 7. dobrodružství s příšerkami, 

Indiánské léto, Olympijské hry
•	 25.–29. 7. Pozorujeme přírodu, Olympijské 

hry
•	 8.–12. 8. Cestování časem

Cena 2300,– Kč včetně stravy, min. 15 přihláše-
ných dětí.

Přihlašování bude možné od soboty 14.  5. 
8 hod. online na www.psary.cz.
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Dětská skupina 
Michael má 
spoustu dětí

Mgr. Jiří Kučera,  
zastupitel

na  začátku dubna, zhruba před měsícem, se 
naše dětská skupina rozšířila o  dalších 6 míst 
pro denní pobyt dětí. V  našem týmu začala 
pracovat nová chůva nina. Medailonky našich 
chův už najdete také na  našem webu www. 
michaelds.cz.

Rodin s dětmi se nám hlásilo na 6 míst celkem 

třináct. nakonec i  díky možnosti využití sdíle-
ných míst pro dvě děti, které se v týdnu střída-
jí, jsme mohli přijmout celkem 9 dětí. Všechny 
jsou úžasné a jsou mezi nimi i jedna nádherná 
dvojčátka.

Jsme rádi, že se nám daří pracovat se všemi 
nováčky na  jejich osobním rozvoji. učí se se-
beobsluze, navazují první kontakty s vrstevníky 
a podařilo se jim zvyknout si na novou situaci.

Od poloviny června se opět otevře přihlašování 
pro děti do dětské skupiny Michael i Klubíčko 
a  do mikrojeslí Rafík na  obecním webových 
stránkách www.psary.cz. detaily najdete v tom-
to zpravodaji na str. 35. Můžete sledovat i náš 
nový web www.michaelds.cz nebo michaelds.
online. Mobilní 

planetárium 
ve školce

Za třídu Soviček Karolína Bukovská

Kdysi, v  době předcovidové, jsme se školkou 
navštívili planetárium v  pražské Stromovce. 
A  protože se nám programy o  vesmíru líbí 
a nechtěli jsme se vzdát možnosti opět nějaký 
absolvovat, rozhodli jsme se pozvat do školky 
mobilní planetárium. už samotná příprava na-
fukovací kopule byla velmi napínavá nejen pro 
děti, ale i pro paní učitelky. Zvětšující se „balón“ 
jsme všichni doslova hypnotizovali. děti mě-
ly oči navrch hlavy, když se kopule nebezpeč-
ně blížila k  zářivkám. bylo to o  milimetry, ale 

dopadlo to dobře. Planetárium stálo a program 
„Se zvířátky o vesmíru“ mohl začít. Příjemné by-
lo, že v planetáriu se leželo a vesmír jste měli 
doslova jako na  dlani. Zábavnou formou děti 
prozkoumaly raketovou základnu, zúčastnily 
se startu rakety a prohlédly si vesmír a plane-
ty pěkně zblízka. Cestou jsme potkali i  různá 
souhvězdí, která se momentálně dají na obloze 
najít. Odnesli jsme si spoustu nových poznatků 
a také netradiční zážitek.

Ještě musíme zmínit důležitou informaci o změ-
ně financování dětských skupin (dS). Institut 
pro rodinu a mezilidské vztahy a tím tedy i na-
še dětská skupina Michael přešly od 1. 4. 2022 
na financování míst v dS z národního příspěv-
ku. Parlament při přijetí novely zákona o  dS 
upřednostnil snížení příspěvku pro děti s náro-
kem na MŠ. Letos tedy děti narozené od 1. 9. 
2019 mají nárok na celý státní příspěvek. Starší 
děti mohou být do dS přijaty, ale platí pro ně ji-
né podmínky. V případě, že se tedy narodily do 
31. 8. 2019 a mohly by být 1. 9. přijaty do MŠ, 
je příspěvek na podporu umístění v dětské sku-
pině o více než 4 tisíce nižší. domníváme se, že 

téměř všechny dětské skupiny v ČR tento rozdíl 
promítnou do měsíčního poplatku. Rozhodnutí 
zůstává na rodičích a jejich možnostech.

Za náš tým se těšíme, že se opět v září setkáme 
s  báječnou skupinou dětí, které máme i  nyní. 
někteří s  námi budou pokračovat, někteří se 
nově přihlásí. Těšíme se na spolupráci a děku-
jeme za podporu všem, kteří nám ji vyjadřují.

Za Institut pro rodinu a mezilidské vztahy, který 
provozuje dětskou skupinu Michael, Vás zdraví-
me a přejeme příjemné jarní dny.
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Noc 
s Andersenem 
na prvním stupni

Eliška Rejnová

Konec března bývá již tradičně spojen s oslavou 
čtenářství, čtenářské gramotnosti, knih a jejich 
autorů. Po dvouleté pauze, za kterou vděčíme 
pandemii, jsme se s chutí opět pustili do této 
akce.

noc s Andersenem je jednou z akcí, kterou čes-
ké knihovny a školy bojují o dětský zájem. bojují 
s médii, která jsou dnes ještě populárnější, než 
před dvěma roky. dnešní způsob života dět-
ské četbě příliš nepřeje – knihy soupeří s mno-
ha akčními lákadly od bezduchého vysedání 
před televizní obrazovkou k  počítačový hrám. 
Všichni denně vidíme, že většina dětí nečte. 
bylo provedeno mnoho výzkumů dětského 
čtenářství s  alarmujícími výsledky, ale jen má-
lokterý z nich radí, jak ze začarovaného kruhu 
ven. Mnozí odborníci lámou hůl nad rozvojem 
čtenářských návyků.

Jednou z  možností, jak z  toho ven, určitě je 
osobní příklad. Metoda osobního vzoru v před-
čítání vedla k první noci v knihovně v roce 2000. 
Již tradičně je datum této „pohádkové noci“ 
zároveň oslavou Mezinárodního dne dětské 
knihy, který se připomíná každoročně 2.dubna 
na celém světě v den narození známého dán-
ského pohádkáře.

u nás na prvním stupni bývá tato noc také ve 
znamení vzájemného učení. Starší ročníky se 
zápalem vymýšlí ať už bojovku nebo stanoviště 
pro ty mladší. Při absolvování jim dělají průvod-
ce a v případě potřeby jim pomáhají. nakonec 
jsou všichni spokojení. Starší děti vnímají pocit 
z dobře odvedené práce. Při tvorbě úkolů musí 
přemýšlet o tom, co kdo zvládne, jak to napsat, 
jak připravit a vyrobit, jaké budou mít kostýmy 
a jak to celé zorganizovat. učí se vzájemně ko-
munikovat, rozdělovat si role. Jako průvodci 
musí umět vše srozumitelně vysvětlit a  dopo-
moci dětem.

Mladší je hltají pohledem a  snaží se co nejlé-
pe plnit úkoly. Vzájemné učení je neuvěřitelně 
obohacující a přínosné. Po bojovce, splněných 
úkolech a malé odměně pro všechny následuje 
večeře. Každá třída si ji řeší po svém, ale společ-
né jídlo v netradičním čase je velkou událostí.

nakonec přijde čas čtení. Čtou všichni. Čte se 
všem. někteří poslouchají už v  pelíškách. Pro 
vytrvalé následuje ještě noční kino…

Projektové 
vyučování

Lucie Vondrysková

druhý stupeň nezůstal samozřejmě po-
zadu a  letos poprvé jsme organizova-
li noc s  Andersenem i  pro celý druhý stu-
peň. druhostupňový „Andersen“ měl dvě 
části – začal už dopoledne, kdy jsme v průbě-
hu 4. a 5. vyučovací hodiny měli místo klasické 
výuky projektové vyučování zaměřené právě 
na rozvoj čtenářské gramotnosti. Tato část byla 
pro žáky povinná, protože byla součástí dopo-
ledního vyučování. Probíhalo to tak, že si osm 
druhostupňových učitelek a  učitelů připravilo 
dvouhodinové dílny na  témata, která jsou jim 
blízká – od literárních a ilustrátorských přes his-
torické a přírodovědné až po badatelské. Žáci 
druhého stupně si pak měli vybrat tu dílnu, kte-
rá jim byla nejbližší či nejsympatičtější, a  tam 
se zapsat. Podle ohlasů se dílny povedly a pro 
žáky i učitele to bylo příjemné zpestření běžné 
výuky. Přidanou hodnotou bylo to, že žáci mohli 
zábavnou formou zase o kousek rozvinout svou 
již zmiňovanou čtenářskou gramotnost.

druhá část byla dobrovolná a začínala v 17 ho-
din, kdy přes sto přihlášených teenagerů 
postupně přicházelo do školy. někteří se 
svými zavazadly vypadali, jako by se právě vra-
celi z hor, a přitom jen přišli z domova na noc 
s Andersenem . Co je tedy čekalo? Ve třídách 
si měli připravit spaní, dát si něco k jídlu (jako 

obvykle na  plné čáře vyhrála pizza), pobýt se 
svou třídou a pak pro ně byla připravená zají-
mavá „literární stezka“ v areálu školy.

na  přípravě a  realizaci této stezky se podíleli 
kromě paní učitelek také deváťáci a musím říct, 
že se do toho pustili opravdu s vervou. Přispěli 
tak k tomu, že se to celé vydařilo, přestože jsme 
na  stezku museli vyslat přes 80 dětí. Šesťáci, 
sedmáci a osmáci ve dvojicích vyráželi postup-
ně na  stezku po škole a  jejím okolí, tak jak je 
vedly QR kódy. na devíti stanovištích je kromě 
deváťáků a dalších paní učitelek a asistentek če-
kal vždy nějaký literární úkol, indicie a QR kód 
s  informací, kde najdou další stanoviště. Když 
splnili úkoly na 9 stanovištích, díky indiciím se 
dostali k poslednímu stanovišti, desátému, jímž 
bylo divadlo. Tam – venku před školní jídelnou 
– sehrály naše deváťačky krátkou pohádku od 
Hanse Christiana Andersena, kterou měli účast-
níci stezky uhodnout.

Chtěla bych deváťáky moc pochválit, proto-
že vydrželi na  svých stanovištích až do konce, 
i  když to pro některé znamenalo určité nepo-
hodlí a  taky zimu, protože počasí nám zrovna 
moc nepřálo. Po stezce se všichni žáci vrátili do 
svých tříd, kde si ještě užívali večer se svou tří-
dou. někde hráli hry, jinde si jen povídali a ještě 
jinde sledovali film. Postupně ale všichni ulehli 
ke spánku, protože v  pátek je zase čekalo vy-
učování. nicméně celá tato akce se moc vydaři-
la. bylo pro všechny svým způsobem osvěžující, 
že jsme po „covidové“ pauze mohli ve škole ně-
co takového zase úplně normálně uspořádat.
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Letos konečně 
dvakrát hurá 
na lyže

Renata Dlouhá, Michaela Gasior

Po loňském covidovém školním roce, kdy jsme 
většinu času strávili distančně, se děti z  letoš-
ních pátých a  sedmých ročníků naší základní 
školy dočkaly a vyrazily na své plánované lyžař-
ské výcviky.

Páťáky doplnili někteří šesťáci, kteří o společné 
lyžařské zážitky vloni přišli, a 20. 2. se vyrazilo 
do Zásady, městečka na  jihu Jizerských hor. 
Rodinný penzion Lumka psárským a jirčanským 
lyžařům sice nabízí skromné podmínky, ale 
o  to intenzivnější zážitky. děti se kromě lyžař-
ských dovedností učily například samostatně 
postarat o své lyžařské vybavení, být ohledupl-
né k výbavě ostatních, zajistit si útulné bydlení 
nebo prostě jen dodržovat nastavená pravidla.

Ačkoli předpověď počasí nebyla úplně příznivá, 
nakonec nám i svítilo slunce, sníh ve výšce ko-
lem 500 m n. m. vydržel, a tak se mohlo lyžovat 
na  nedaleké, několik desítek metrů vzdálené 
sjezdovce. Kromě lyžování a  snowboardování 
čekal na děti třetí den odpoledne 20 km vzdále-
ný liberecký bazén, kde si všichni nejen osvěžili 
základy plaveckých dovedností, ale mohli také 
řádit na tobogánech, užít si vířivku nebo si na-
možené svaly prohřát v páře. nezapomnělo se 

ani na návštěvu místní sklářky paní Laurinové. 
Ačkoli se především chlapci tvářili před tou-
to akcí trochu nedůvěřivě a  raději by si užíva-
li pohodlí penzionu, nakonec se ani páťákům, 
ani šesťákům nechtělo s pěknými podvečerní-
mi sklářskými zážitky loučit. do každodenního 
večerního programu se samozřejmě vešla i  ly-
žařská teorie včetně rozboru nahrávek výkonů 
našich lyžařů. A nechyběla samozřejmě ani dis-
kotéka, kde se hranice mezi prvním a druhým 
stupněm už úplně smazaly. Třešničkou na dortu 
byla každodenní dopolední svačinka donesená 
až pod svah.

Jedinou skvrnkou se stala trochu větší nemoc-
nost, která nás postihla, takže si některé děti 
nemohly vychutnat zážitky úplně až do konce. 
Loučení těch, kteří vydrželi, nebylo jednoduché, 
ale odjíždělo se samozřejmě natěšeně, protože 
„všude dobře, doma nejlíp“ platí i v 21. století.

S  druhou skupinkou lyžařských nadšenců ze 
sedmých tříd a několika náhradníky ze šestého 
a osmého ročníku jsme v letošním roce vyrazi-
li poprvé vyzkoušet nový objekt chaty Kazdice 
umístěný přímo na  sjezdovce v  Pasekách nad 
Jizerou. I když se kurz konal druhý týden v břez-
nu, po příjezdu nás přivítalo modré nebe, za-
sněžené hory a  krásná roubená chaloupka 
s praskajícím ohněm v krbu.

Hlavní náplní kurzu byly samozřejmě zimní spor-
ty, ať už tradiční lyžování na sjezdovce, či snow-
boarding. V nabídce kurzu pro sedmé ročníky 
byla však i možnost zdokonalit své schopnosti 

v běžeckém lyžování. V bezprostřední blízkos-
ti ubytování vedou totiž velmi příjemné, lehce 
zvlněné běžecké trasy. I když parta běžkařů čí-
tala s pedagogem pouze 5 osob, výlet jsme si 
užili a jeho profil je součástí fotodokumentace 
článku.

Přestože lyžařům sedačková lanovka i  drobné 
pauzy ve stánku s občerstvením umožnily dopl-
ňovat průběžně energii, středeční odpoledne 
bylo zasvěceno jiné aktivitě než lyžování. Vydali 
jsme se společně do nedalekého muzea, ve 
kterém byla expozice věnovaná historii života 
v obci, lyžování a tradičním lokálním řemeslům, 
mezi které patří i  věhlasné houslařské rody. 
Historickou stavbou v obci byl i místní konzum, 
kde měli žáci možnost doplnit své zásoby po-
chutin, a  poté jsme se obtěžkáni značnou va-
hou nakoupených dobrot vydali zpět do kop-
ců vstříc svému ubytování. Protože je večerní 
program nedílným bodem programu celého 

kurzu, na  závěr zbývá říci pár slov k  tomu, jak 
jsme si užívali čas před večerkou. na programu 
byly večerní hry, rozbor nahrávek našich lyžař-
ských stylů, přednáška horské služby, ale i  tra-
diční diskotéka. Pět dní uteklo jako voda a s vo-
ňavým řízkem na cestu jsme se v pátek vydali 
k domovu. I v příštím roce moc rádi využijeme 
příjemné, domácí atmosféry chaty i  širokých 
a pestrých sjezdovek v jejím okolí a na začátku 
března se opět vydáme poznávat zákoutí hor, 
taje lyžařského sportu, ale i sami sebe.
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Adaptační 
skupina pro děti 
z ukrajiny

Lucie Libovická

necelý měsíc po vypuknutí války na  ukrajině, 
v pondělí 21. března, se v budově ZŠ Amos se-
šly ukrajinské děti a strávily zde první společný 
den v adaptační skupině. O tom, jak adaptační 
skupina funguje, jsme si povídali s  paní mís-
tostarostkou Martinou běťákovou.

Otázka na úvod je jednoduchá, co si pod po-
jmem adaptační skupina máme vlastně před-
stavit?

bezprostředně po příchodu prvních ukrajin-
ských rodin do ČR se pojem „adaptační skupi-
na“ začal používat pro organizované programy 
péče o děti prchající z ukrajiny. Skupiny začaly 
spontánně vznikat napříč Českou republikou 
všude tam, kde se kumulovaly větší počty ukra-
jinských dětí. První skupiny se otevíraly v  do-
mech dětí a  mládeže, mateřských centrech, 
ale samozřejmě také ve školách či ubytovnách. 
dobrovolníci se tam o ně starali, snažili se za-
bavit je, zajistit jim program, alespoň na chvilku 
jim dát možnost zapomenout na  hrůzy, které 
děti zažily, a umožnili jim hrát si s kamarády.

Kdy přišel nápad otevřít takovou skupinu 
i v Psárech?

Záměr otevřít adaptační skupinu šel ruku v ruce 
s prvním strategickým plánováním vedení ob-
ce, jak se s migrační vlnou vypořádáme u nás 
v obci. 27. února, pouhé tři dny po vypuknutí 
války, jsme oslovili naše stávající ukrajinské 
obyvatele, abychom zjistili, zda potřebují po-
moc, plánují pozvat své příbuzné atd. následně 
se vzedmula vlna solidarity a  bylo jasné, že 
v  Psárech i  dolních Jirčanech mnohé domác-
nosti nabídnou dočasné ubytování ukrajinským 
rodinám, hledajícím bezpečí. A tak jsme týden 
nato prostřednictvím sociálních sítích oslovili 
veřejnost a začali hledat dobrovolníky, kteří by 
s péčí o děti mohli pomoci. do týdne jsme měli 

tým včetně ukrajinské učitelky a začali připravo-
vat otevření adaptační skupiny.

Jak staré děti se do skupiny přihlásily?

Když jsme v  pondělí poprvé na  děti čekali, 
vlastně jsme ani nevěděli, kdo přesně dora-
zí. dopředu se ozvalo jen pár rodin. nakonec 
hned první den přišlo 13 dětí ve věku od 3 do 
16 let. A  každým dnem ten počet narůstal. 
některé děti se v  průběhu odstěhovaly, jiné 
naopak nastoupily, stále je to živý proces, který 
souvisí mimo jiné s možností ubytování i prací 
rodičů.

Kdo provoz skupiny zajišťuje a stará se o orga-
nizaci?

Oficiálně skupinu zaštiťuje přímo obec Psáry, 
která také zaměstnává lektory a chůvy. Ale prak-
ticky se jedná o velmi úzkou spolupráci radnice 
a základní i mateřské školy, do které se skupina 
postupně rozšířila. Škola pomáhá nejen s pro-
vozními záležitostmi, poskytuje zázemí, pomůc-
ky, stravování, ale ve spolupráci s  lektorkami 
připravuje společný program pro české a ukra-
jinské děti. děti spolu tráví čas nejen v družině, 
ale ukrajinské děti, které už mají za sebou první 
adaptační fázi a naučily se trochu česky, chodí 
na  některé hodiny na  návštěvu přímo do tříd 
základní školy.

Jak tedy takový den v  adaptační skupině 
 vypadá?

děti školního věku se schází ráno v prostorách 
školní družiny v  ZŠ Amos. V  dopoledním blo-
ku se věnují zejména výuce češtiny s  českými 
lektorkami. Samozřejmě se nejedná jen o práci 
s učebnicí v lavici. nejlépe se děti cizí jazyk nau-
čí při hrách a aktivitách, které je baví. Po obědě 
se děti občas věnují i výuce dalších předmětů, 
protože i na ukrajině, byť ve ztížených podmín-
kách, vyučování v jejich školách pokračuje, pře-
devším distanční formou. Část odpoledne pak 
tráví společně s  družinou při hrách a  sportu 
venku. díky takto vystavěnému programu již po 
třech týdnech děti dělaly velké pokroky, rozumí 
jednoduchým větám v  češtině a  samy aktivně 
češtinu při komunikaci s lektorkami používají.

Pro menší děti ve věku od 3 do 6 let jsme ná-
sledně otevřeli druhou skupinu v nových pro-
storách klubovny v  mateřské škole. Tyto děti 
jsou přece jen malé a  potřebují jinak pojatý 
program i jinou formu výuky českého jazyka.

Na závěr se nemohu nezeptat. Kdo to všechno 
platí?

Z  počátku plat ukrajinské učitelky, která sama 
uprchla z  ukrajiny, platila obec. České lektor-
ky docházely jako dobrovolnice. Celodenní 
stravu pro děti i výtvarný materiál jsme hradili 
z darů obyvatel obce. V dubnu ale ministerstvo 

školství vyhlásilo na  adaptační skupiny dota-
ce, a tak jsme hned podali žádost a věříme, že 
uspějeme. Z  dotace budeme moci hradit od-
měnu českých lektorek, aktivity a jídlo pro děti 
v období od dubna do srpna.
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Okno 
do budoucnosti
během vánočních prázdnin se v naší škole insta-
lovala výstava Okno do budoucnosti s podná-
zvem Světová věda a objevy ve Středočeském 
kraji. Zavítala k nám do školy a žáci měli mož-
nost do ní nahlédnout během ledna. Výstava 
je interaktivní a  seznamuje žáky 2. stupně se 
superhrdiny ze Středočeského kraje. Cílem 
výstavy je atraktivně představit příběhy firem 
a výzkumných organizací ve Středočeském kraji 
a nadchnout studenty pro inovaci a výsledky vý-
zkumu. Výstava je pojata moderně, a to pomocí 
stojanů s  tablety, které představují následující 
instituce: biocev, eli beamlines, Astronomický 
ústav akademie věd ČR, Centrum výzkumu Řež, 
univerzitní centrum energeticky efektivních bu-
dov ČVuT. na jednotlivých stojanech měli žáci 

za úkol najít otázku a do pracovního listu odpo-
vědět. Při správné odpovědi a štěstí mohli žáci 
vyhrát jednu z 9 powerbank, které škola získala 
od Středočeského inovačního centra Inovace 
v srdci.

Škola výstavu využila ještě jednou, a to při pro-
jektovém dni 31. 1., kdy se žáci 2. stupně roz-
dělili do 5 skupin: Výzkum léčiv, Laser, Vesmír, 
Architektura budoucnosti a  energie. Měli za 
úkol debatovat s vybranými učiteli na jednotli-
vá témata a řešit aktuální otázky: využití laseru 
v medicíně, výzkum léčiv a virová onemocnění, 
obývání vesmíru, jak mohou vypadat domy bu-
doucnosti, zdroje energie obnovitelné, neob-
novitelné.

Více informací o výstavě 
na  oknodobudoucnosti.cz

Hej Romale!
Lucie Vondrysková

Džal paňi, džal paňi, tele le foroha, oda oda 
paňori, kaj e Zdena rovel.

Le tu, Bela, kučori, čerpin oda paňori, oda oda 
paňori, kaj e Zdena rovel.

V hlavách nám hrála melodie této romské pís-
ničky, když jsme se ve čtvrtek 24. 3. 2022 vra-
celi autobusem plným osmáků a  deváťáků 
z naší školy ze skvělého programu Hej Romale! 
v Rudolfinu.

na  stránkách České filharmonie byste se 
v  upoutávce k  tomuto programu dočetli: 
Vynikající zpěvačka, sbormistryně a pedagožka 
Ida Kelarová, skladatel a  kytarista Desiderius 
Dužda a  tanečnice a  choreografka Libuša 
Bachratá zasvěcují všechny, kdo o  to stojí, do 
tajemství lidského hlasu, tradičního tance a str-
hující hudby plné života. Na cestě za poznáním 
romské kultury provází děti a  studenty mladí 
zpěváci z  Čhavorenge. A  přesně tak to i  bylo. 
Ida Kelarová, sestra Ivy bittové, si osmáky a de-
váťáky „vzala do parády“ a  spolu s  kytaristou 
desiderem duždou, který byl ale tentokrát kla-
víristou, a  pěti členy sboru Čhavorenge se je 
s ohromným elánem snažili vtáhnout do dění. 
Členům Čhavorenge bylo mezi 15 a  20 lety 
a všichni byli úžasní. Ta energie, která z nich pří-
mo tryskala, byla pro většinu z nás nakažlivá.

Jak jste určitě pochopili, nešlo tentokrát o kon-
cert v Rudolfinu, ale o workshop, do kterého se 

žáci měli zapojit. Začali jsme všichni společně 
ve Smetanově síni. Tam nám Ida Kelarová řekla, 
jak bude workshop probíhat, a hned na úvod 
se nás snažili rozproudit jednoduchou romskou 
melodií, kterou jsme se za doprovodu klaví-
ru naučili a  již jsme si zazpívali. Pak jsme naši 
54člennou skupinu rozdělili na dvě poloviny.

Jedna polovina zůstala ve Smetanově síni 
a  tam se žáci pod vedením Libuše bachraté 
naučili jednoduché taneční kroky za doprovo-
du romské melodie. druhá skupina odešla do 
menší místnosti vedle, kde nás Ida Kelarová 
s desiderem duždou a členy Čhavorenge učila 
dvě romské písně. Aby se nám přiblížili, každý 
se nám nejprve krátce představil.

A  musím říct, že to, jaká síla každému z  nich 
vycházela při zpěvu z plic, byla fakt síla. navíc 
všechny neustále povzbuzovali, aby se nebá-
li dát najevo emoce, že nikdo nebude zpěv 
hodnotit, ale že jde o to, dát do svého projevu 
srdce. během krátké pauzy měli naši žáci mož-
nost si chvilku popovídat s romskými vrstevníky, 

kteří byli velmi přátelští, a tím naše děti ještě víc 
vtáhli mezi sebe.

nakonec se obě skupiny opět sešly ve 
Smetanově síni a naučené písně jsme si v kruhu 
zazpívali všichni dohromady. Písně byly konci-
povány tak, že si holky a kluci odpovídali, takže 
se holčičí a klučičí „sbory“ střídaly. bylo to hezké 
zakončení tohoto dvouhodinového programu.

nám dospělým se program moc líbil. Po delší 
době jsme se spolu s našimi žáky zase dostali 
v rámci školního vyučování na kulturní program, 
což byla po dvou letech bez mimoškolních akcí 

vítaná změna. navíc jsme některé naše žáky 
mohli vidět v trochu jiné situaci, než když jsme 
ve škole, což byl i pro nás učitele velmi příjem-
ný úhel pohledu. A  protože to byl program 
hlavně pro žáky, jsem moc ráda, že i pro větši-
nu zúčastněných dětí to byl příjemně strávený 
čas. S jistotou tedy můžeme říct, že se i dalším 
žákům naší školy, našim čtvrťákům a páťákům, 
které program ještě v tomto školním roce čeká, 
bude tato kulturní akce moc líbit!
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Turnaj ve 
stolním tenise 
v ZŠ Amos

Tobiáš Škopek, 
předseda žákovského parlamentu ZŠ Amos

Začátkem března jsme jako žákovský Parlament 
Základní školy Amos vyhlásili turnaj ve stol-
ním tenise 2022, kterého se zúčastnilo celkem 
20 žáků z prvního i druhého stupně. Turnaj pro-
bíhal v klidné atmosféře v prostorách druhého 
stupně ZŠ Amos ve spolupráci s vedením školy.

na začátku dubna byl turnaj oficiálně ukončen 
a byli vyhlášeni vítězové turnaje. Vítězům byly 
předány medaile a  putovní pohár, všichni zú-
častnění získali malou sladkou odměnu.

1. Místo — Jakub Medvědik
2. Místo — Viktor Medvědik
3. Místo — Jakub Hešnaur

děkujeme všem, kteří se zúčastnili nebo byli 
alespoň fanoušky, a těšíme se na další společ-
nou akci!

Recitační soutěž
Tobiáš Škopek

Kromě klání ve stolním tenisu se na  prvním 
stupni soutěžilo také v umění recitace. Ve stře-
du 13. dubna předváděli své schopnosti před-
nést umělecký text žáčci od prvních až po páté 
ročníky.

Ti nejmenší byli na zkušené. Kromě toho, že na-
bírali zkušenosti od straších spolužáků, ukázali, 
že se dovedou naučit báseň a nebojí se před-
nést ji před diváky. Samotní soutěžící byli roz-
děleni do dvou kategorií. V mladší kategorii 2.–
3. ročníky získal od poroty nejvíce bodů Robert 
Ivanovič (3.A) před Lili Valešovou (2.A) a Luckou 
Metelkovou (3.A). Mezi staršími soutěžícími svůj 
text nejlépe přednesla Tea Gromusová (4.A), 
druhá se umístila Adéla Kronusová (4.A) a  na 
pomyslné recitační stupně vítězů ještě vystou-
pala ella Lhotková (5.b).

Pochvalu poroty si ale vysloužili všichni předná-
šející nejen za odvahu, ale také za chuť inves-
tovat svou energii a volný čas do práce s umě-
leckým textem. A pozorní diváci je odměňovali 

bouřlivým potleskem!

Je dobře 
v Psárech?

Mgr. Jiří Kučera,  
zastupitel

V prosincovém čísle jsem psal, že na jaře začne-
me pracovat na  tom, abychom se společnými 
silami dobrali k dokumentu, který můžeme na-
zvat například strategický plán obce nebo tře-
ba také plán rozvoje obce Psáry. A i když někte-
ří lidé v rozvoji vidí jen příliv nových obyvatel, 
věřte, že tomu tak není. Rozvoj území můžeme 
chápat také jako zkvalitňování několika základ-
ních dimenzí pro život v něm. A to je vlastně dů-
vod, proč iniciuji a chci vytvářet plán pro naši 
obec.

Při sběru podkladů jsem narazil na  zajímavou 
studii, respektive databázi. Jedná se v ní o srov-
nání kvality života a spojuje v sobě množství da-
tových zdrojů, které mapují nejrůznější aspek-
ty života v obci. Tyto zdroje byly shromážděny 
a vybrány tak, aby databáze umožnila prozkou-
mat různé aspekty života a srovnat obce v ČR 
mezi sebou. databáze umožňuje hodnotit kva-
litu života v jednotlivých obcích České republi-
ky. Skládá se přibližně ze 160 ukazatelů, které 
spadají do 11 oblastí. Pro každou oblast je pak 
navržen složený indikátor, který hodnotí danou 
oblast jako celek. databáze poskytuje výsledky 
pro jednotlivé obce i celkový pohled na jednot-
livé ukazatele.

Celou databázi najdete na internetu na adrese 
www.kdejedobre.cz.

Co tato databáze umožňuje:
•	 získat jinde nedostupná data o konkrétní obci,
•	 zhodnotit data pro obce ve vztahu k celkové 

situaci ČR,
•	 základně zhodnotit data pro obec ve vztahu 

k regionu (přes mapy v sekci Dimenze hod-
nocení),

•	 vyhledat a  porovnat mezi sebou konkrétní 
obce ČR.

A k čemu je to dobré?
•	 Pomůže nám to mimo jiné i  při identifikaci 

konkrétních problémů v  obci. upozornění 
na problém umožní další hlubší analýzu příčin.

•	 Můžeme srovnat místní vnímání situace 
s  reálnými daty a situací jinde.

•	 Možná je rovněž identifikace obcí v  oko-
lí, které mohou sloužit jako dobrý příklad 
a zdroj inspirace.

•	 Získaná data mohou pomoci při rozhodování 
jako podklady.

•	 Zhodnocení obce v jednotlivých kategoriích 
umožní lépe stanovit priority rozvoje.

na  dubnovém zastupitelstvu jsme projednali, 
jak bude plánování probíhat. Konkrétní dotaz-
ník, respektive šetření mezi občany Psár můžete 
očekávat v průběhu května. data budeme sbí-
rat do konce června. detaily se objeví na webo-
vých stránkách obce. doufám, že se nám poda-
ří identifikovat nejdůležitější priority a  sestavit 
smysluplné a reálné cíle pro další rozvoj Psár.
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Úvodník

Většina z nás asi někdy slyšela o 
Velikonočním ostrově. Je to ost-
rov, který je obehnán tajemnými 
sochami, připomínající lidské 
obličeje. Zajímalo vás ale někdy, 
jaké spojení mezi sebou vlastně 
mají Velikonoce a Velikonoční 
ostrov? Nejprve se musíme vrá-
tit do roku 1722, kdy jistý Jacob 
González Ahedo, španělský mo-
řeplavec, objevil tento, tehdy 
domorodci osídlený, ostrov o Ve-
likonoční neděli. Podle dne ob-
jevení ostrova ho také pojmeno-
val, zdejší domorodci ho ale stále 
nazývají Rapa Nui (Velká země).

Záhada Velikonočního 
ostrova

Ano, jak jsem se již zmínil, Veliko-
noční ostrov je obehnán jakýmisi 
záhadnými, velice těžkými so-
chami. A opět ano, jsou to ty so-
chy, které váží až deset tun. Proto 
bylo pro vědce léta záhadou, jak 
domorodci dokázali bez problé-
mu těmito sochami hýbat, aniž 
by používali moderní techniku, 

Velikonoční ostrov
jakou dnes známe. Tedy až do té 
doby, než se jeden Čech jménem 
Pavel Pavel o sochách dozvěděl. 
Nedalo mu to spát a vrtalo mu to 
hlavou. Až na to nakonec přišel. 
Představte si například stůl, kte-
rý na jedné straně nadzvednete, 
pootočíte ho o kousek a pak ho 
položíte a uděláte to samé na 
druhé straně. Tomuto starému 
způsobu se říká kantování. V 
roce 1982 tedy pan Pavel a jeho 
pár kamarádů postavili betono-
vou repliku sochy, která vážila 
dvacet tun. A v pouze dvanácti 
lidech pak sochou pohnuli po-
dobně, jako třeba se stolem, jak 
jsem již vysvětil, ale ne stejně. 
Dvanáct lidí se rozdělilo do dvou 
skupin, jedna na jedné straně so-
chy, jedna na druhé. K soše byly 
přivázány dva provazy, na každé 
straně jeden, a každá skupina 
vždy zatáhla za provaz, aby so-
chu naklonila na jejich stranu a 
pak popošli o kousek dopředu, 
aby tak sochu o kousek pootoči-
li. Vše se opakovalo, dokud socha 

nebyla na místě, kde ji chtěli.
Max Fremunt 

Ilustrace Lilian Petříková

Zdravím vás, milí čtenáři Psárského zpravodaje, tohle je číslo doslova nabité novinkami, o které se s vámi rád 
podělím. Tak třeba, pokud čtete knihu a nebaví vás si pamatovat stránku, na které jste skončili čtení, nebo vás 
omrzela vaše záložka, složena z kusu bůh ví čeho, tak mám pro vás řešení. Kolegyně z týmu PSINA vymyslela 
jak složit hezkou záložku z papíru A4, která se téměř okamžitě stane vaším průvodcem knižního dobrodružství.

V tomhle čísle vás dále bude čekat odhalení souvislosti mezi Velikonočním ostrovem a Velikonocemi samotný-
mi a také, co vlastně dělají ty divné 
sochy na Velikonočním ostrově a ne 
třeba na výstavě Halloweenského 
výprodeje ve výloze v Kauflandu.

Pokud vás nikdy nebavila historie, 
ale přesto o ní chcete něco vědět, 
tak si rozhodně přečtěte článek ko-
legy o době železné. Je to mnohem 
lepší než nudná učebnice z dějepisu 
od vaší učitelky.

A v neposlední řadě vás bude čekat 
napínavý komiks, jak se vlčí tlupa 
snaží ulovit ryby. Během čtení vás 
budou provázet obrázky, které jsou 
v příběhu moc hezky nakresleny.

Tak si pročtěte tohle vydání a já s ce-
lým týmem PSINA se na vás budeme 
těšit u příštího dílu . Miki Fremunt
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Origami - záložka motýl
Budeme potřebovat barevný papír ve tvaru obdélníku (8x11cm) a nůžky.

1. Barevný obdélníkový papír po-
ložíme na šířku a přeložíme na půl.

2. Přeložíme znovu na půl a otevře-
me, tím se nám vytvoří půlící čára. 

3. Ujistíme se, že máme přeložený 
obdélník otočený otevíratelnou 
stranou od sebe, a oba spodní 
rohy přiložíme ke středu tak jako 
na fotce.

4. Rozložíme a otočíme lícem dolů.

5. Najdeme si střed jedné z delších 
stran obdélníku a přiložíme ho k 
pomyslné středové čáře. To samé 
opakujeme i na protější straně.

6. Přiložíme jedno křidélko ke dru-
hému podle šipky. To samé zopa-
kujeme i na druhé straně.

7. Ohneme rohy podle obrázku.

Tak a máme hotovo! Motýlek už 
může vzlétnout anebo vám v po-
době záložky připomenout, na 
jaké jste skončili stránce. :) 

Běťáková Františka

10. Horní obloučky přiložíme smě-
rem dolů ke zbytku tělíčka podle 
šipek, čímž vytvoříme křidélka.

9. Zvedneme oba růžky, které jsme 
ohnuli v bodě 7, a vmáčkneme je 
dovnitř.

8. Zastřihneme rohy stejně jako na 
fotce, aby to celé vypadalo jako 
srdíčko.
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Trocha historie nikoho nezabije
4. díl:  Doba Železná

výrobě šperků a ozdob.

Keltové a jiné kmeny:
Během doby železné vzniká v Ev-
ropě obrovský národ Keltů. Tento 
národ se rozděloval na mnoho 
kmenů a každý žil na jiném území.

U nás se třeba zabydlel keltský 
kmen zvaný Bójové. Byl to bo-

jovný kmen, který vybo-
joval obrovská 

Ukrajinský rybí koláč 

Suroviny:
• 4 vejce
• 400 ml smetany
• 200 g majonézy
• sáček prášku do pečiva
• špetka soli
• 15 lžic mouky
•  3 malé konzervy tuňáka ve 

vlastní šťávě
• 1 středně velká cibule

Postup:
Předehřejte si troubu na 180°C.  
Tuňáka nechte dobře odkapat. Ci-
buli nakrájejte nadrobno a v mis-
ce ji smíchejte s tuňákem. V jiné 
misce rozmixujte všechny ostatní 
suroviny až vznikne řídké těsto. 
Plochou formu vyložte papírem 
na pečení. Na papír dejte slabou 
vrstvu těsta, asi tak polovinu. Na 
tuto vrstvu rozdělte rybu s cibulí 
a zakryjte zbytkem těsta. Pečte ve 
vyhřáté troubě 30-40 minut. Lze 
podávat teplé nebo studené. 

Převzato z internetu

Recept

Úvod:
V minulém díle jsme si povídali 
o době bronzové. Bronz byl a je 
dobrý kov, ale našel se o mno-
ho lepší a pevnější kov: železo. 
A tímto objevem začíná období, 
které takřka trvá dodnes a o kte-
rém si budeme v tomto čísle po-
vídat.

Počátky:
Začalo to ne moc dobře pro teh-
dejší Evropany a samozřejmě 
včetně čechů. A to tak, že byli 
napadáni kočovnými kmeny, oz-
brojenými železnými zbraněmi. 
Evropané, v té době neznající 
tento kov, byli v obrovské nevý-
hodě a  tím pádem byli na hlavu 

poraženi. Naštěstí nakonec 
tento kov vykoupili od 

jiných, přátel-

ských kmenů a později ho těžili 
sami.

Pevnější a lepší:
Železo je o hodně pevnější, méně 
pružné a opotřebuje se pomaleji 
než bronz. Zároveň je ale těžší, 
a proto byla železná zbroj těžší 
než bronzová. Ze železa se začaly 
vyrábět lepší meče a nože a také 
kopí a sekery. Ze železa také děla-
li a dodnes dělají příbory a talíře 
a mnoho jiného.

Doba železná trvá dodnes:
Tak říkají někteří archeologové 
a  historikové. A mají částečně 
pravdu. Železo používáme dod-
nes a dá se říct stejně jako naši 
předkové, jen jsme vymysleli 
také, jak ho používat jinak. Třeba 
jsme začali používat železo při 
stavění mrakodrapů a samozřej-
mě při výrobě výbavy kuchyně i 
kanceláře. A samozřejmě také při 

ú z e -
mí a bálo se 
jich dokonce i  Řím-
ské Impérium, které vzniklo 
taky v  téhle době. Ti dali naší 
zemi jméno, které znáte z balíků 
chipsů: Bohemia. To znamená ve 
staré italštině strašný (tím mys-
leli ten kmen, né chipsy). Kromě 
Bójů existoval ještě jeden pro-
slulý keltský kmen, který určitě 
znáte z  Asterixe a  Obelixe, a to 
jsou Galové. Obývali území dneš-
ní Francie a samotný Římský císař 
Caesar (čti Cézar) o nich napsal 
knihu, když s nimi válčil. Tu si 
možná přečtete, až budete star-
ší. Z ní víme, že všechna Galská 
mužská jména končila na ‘x,. Tím 
se s vámi loučím. Ahoj!!! 

Marek Sonin
Ilustrace Lilian Petříková
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30. LEDNA
v odpoledních hodinách přijala 
hlídka MP Jesenice oznámení 
ohledně dlouhodobě odstave-
ného vozidla v  ulici na  Stráni, 
které navíc komplikuje výjezd 
majiteli protilehlého pozemku 
na pozemní komunikaci. Po pří-
jezdu na  místo strážníci ověřili, 
že vozidlo není evidováno jako 
odcizené. Posléze zjistili jeho pro-
vozovatele a vyrozuměli jej o vzniklé 
situaci. Ten pak na  základě výzvy auto-
mobil z komunikace odstranil.

9. ÚNORA
v odpoledních hodinách zajistila hlídka naleze-
ného psa, který se volně pohyboval v katastru 
obce Psáry. Strážníkům se podařilo pomocí 
čtečky čipů zvíře identifikovat a  zjistit kontakt 
na majitele. Toho se však na místě nepodařilo 
zkontaktovat, proto si psa převzala do dočasné 
péče pracovnice příslušného odboru OÚ Psáry.

16. ÚNORA
v ranních hodinách přijala hlídka MP Jesenice 
telefonické oznámení, týkající se spadané 
střešní krytiny, která se vlivem povětrnostních 
podmínek uvolnila ze střechy Rd v ulici Pražská 
a  jejíž úlomky zůstaly ležet na vozovce. Hlídka 
strážníků na  místě vyhodnotila situaci a  vyro-
zuměla hasiče, kteří si celou událost převzali 
k dořešení.

16. ÚNORA
v odpoledních hodinách přijala hlídka MP ozná-
mení o vozidle parkujícím v rozporu s právními 
předpisy v  ulici na  Vápence, Psáry. Přivolaní 
strážníci na místě nezjistili řidiče, který vozidlo 
na  místě zaparkoval, ale díky pomoci občanů 

se podařilo vyrozumět majitele, který svůj auto-
mobil přeparkoval.

17. ÚNORA
ve večerních hodinách vyjížděla hlídka MP do 
ulice K Junčáku, kde došlo dle oznámení k do-
pravní nehodě, při které řidič osobního auto-
mobilu naboural do zaparkovaného vozidla. 
Přivolaní strážníci na místě zjistili poškozené za-

parkované vozidlo a nedaleko od něj jiné 
stojící vozidlo, které mělo nastar-

tovaný motor a v němž na místě 
řidiče seděl muž. bližším šetře-
ním hlídka zjistila, že je hledán 
policií, proto ihned vyrozuměla 
PČR, jejichž hlídka po příjez-
du muže zajistila. Jelikož se 
muž během prováděných úko-
nů choval zmateně, byla u  něj 

provedena orientační dechová 
zkouška, která potvrdila přítom-

nost alkoholu. Z  důvodu podezření, 
že by se mohlo jednat o řidiče, který ne-

hodu zavinil, byla přivolána i Sdn PČR, která 
si celou věc převzala k dořešení.

3. BŘEZNA
ve večerních hodinách vyjížděla hlídka MP 
Jesenice do ulice na  návsi, kde v  těsné blíz-
kosti kruhového objezdu ležel mladý muž. Po 
příjezdu strážníkům sdělil, že jej po cestě z re-
staurace přemohla únava, proto si zde pou-
ze odpočinul, aby nabral síly na  cestu domů. 
nejevil žádné známky poranění a  poskytnutí 
odborné lékařské péče odmítl. Hlídka ještě 
provedla potřebné zákonné úkony a poté muž 
z místa odešel do nedalekého místa svého by-
dliště.

4. BŘEZNA
v  dopoledních hodinách řešila hlídka MP 
Jesenice zaparkované vozidlo odtahové služby 
v  ulici nad Školkou, které vykazovalo známky 
vraku a  mělo umístěnou pouze jednu regist-
rační značku. Strážníkům se šetřením podařilo 
vypátrat jeho provozovatele, kterého se díky 
spolupráci příslušného odboru OÚ povedlo 
i  kontaktovat. Ten pak na  základě výzvy v  zá-
konné lhůtě automobil z komunikace odstranil.

MĚSTSKÁ POLICIE 
JESENICE

Jiří Michna DiS, 
zástupce vedoucího Městské policie Jesenice

Naše pomoc 
uprchlíkům

Bc. Miloslav Burián, 
velitel JSDH Dolní Jirčany

Hezké počasí a suché silnice svádí mnohé řidi-
če k rychlé a mnohdy bezohledné jízdě. u ně-
kterých z  následných dopravních nehod zasa-
hovali i naši dobrovolní hasiči z dolních Jirčan. 
Jednalo se o vážné dopravní nehody osobních 
automobilů a  kamionů, většinou na  přehled-
ném úseku upravené komunikace. Z  převrá-
ceného kamionu na  Pražském okruhu se nám 
společně s kolegy od HZS a záchranné služby 
podařilo zachránit zraněného řidiče z prostoru 
kabiny a transportovat ho do vozidla záchranky. 

další naše pomoc byla potřeba u Jesenice, kde 
došlo k dopravní nehodě dvou osobních auto-
mobilů, též se zraněním. Většina těchto nehod 
je spojena se zraněním, únikem provozních 
kapalin a  množstvím trosek roztříštěných po 
komunikaci. Priorita zásahu je vždy jasná, tedy 
včasné vyproštění a  ošetření osob, následuje 
zamezení úniku oleje a pohonných hmot a ko-
nečně po zadokumentování události dopravní 
policií jsou uklizeny trosky, sorbent a  komuni-
kace je zprovozněna. bohužel, tento proces trvá 
i  několik hodin. buďte tedy prosím při čekání 
v koloně trpěliví. Rychleji to prostě nejde.

Ale nejsou to jen dopravní nehody, u  kterých 
často zasahujeme. Samozřejmostí jsou požáry 
spojené s vypalováním porostu a neopatrnost 
při pálení bioodpadu. u rozsáhlého požáru les-
ní školky jsme zasahovali v Mokřanech u Velkých 
Popovic. Je to obtížně přístupná, zalesněná 
část jihovýchodního katastru Velkých Popovic. 
Zde se požár šířil od neuhašeného ohniště přes 
holinu, kde největší škody napáchal na mladé 
lesní školce. Zásah byl komplikovaný obtížnou 
příjezdovou cestou a nedostatkem vody. 

O poznání bližší byl zásah na požár obytné buň-
ky na  Štědříku. Lesní cestou se nám podařilo 
dojet prakticky až k požáru. Ten byl pravděpo-
dobně založen při „hře“ dětí. naše další zásahy 
byly naštěstí jen lehkého charakteru. Zajištění 

úniku PHM, záloha za zasahující jednotku HZS, 
rozřezání stromu a další většinou technické zá-
sahy. Pravidelně samozřejmě cvičíme a utužuje-
me naše dovednosti nutné při pohybu s dýcha-
cím přístrojem v  nulové viditelnosti. Pro naše 
nováčky je to stále zážitek, obzvláště když jsou 
nuceni řešit nenadálé situace, které jsou pro ně 
připraveny.

další aktivitou byla pomoc našich hasičů při or-
ganizaci uprchlíků v Krajském asistenčním cent-
ru pomoci uprchlíkům (KACPu) v Kongresovém 
centru Praha na  pražském Vyšehradě. Služba 
trvala 12 hodin a v prvním týdnu nápor uprch-
líků k  registraci prakticky neustával. naše po-
moc byla na vyžádání našich pražských kolegů 
a  jsem rád, že se vždy najde parta našich ha-
sičů, co pomůže. Jednalo se hlavně o  zajiště-
ní hladkého přesunu osob, třídění čekajících 
na odbavení, zajištění stravy a rozvoz uprchlíků 
do pražských ubytoven. Všichni si moc přejeme 
brzké osvobození ukrajiny a jsme hrdí na to, že 
pomáháme vždy tam, kde je potřeba.
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Obrovský 
úspěch pro 
Čechoslovan

SK Čechoslovan

Po dvou letech čekání a stovkách hodin práce 
s administrativou se podařilo Jiřímu Kučerovi, 
Tomáši Pecháčkovi a Petrovi Jaškovi získat pro 
SK dotaci od nSA v celkové výši 4.726.563,– Kč, 
na které se významně podílí i OÚ Psáry.

Prostředky jsou určené na  investi-
ce do areálu. Připraven je projekt 
na  osvětlení fotbalového i  multi-
funkčního hřiště či revitalizaci travní 
plochy. bude vybudováno tzv. „wor-
koutové“ hřiště, které v obci naší ve-
likosti chybí.

V  současnosti již probíhá rekonstruk-
ce klubovny, šaten a  toalet. Kromě dvou 
nových sekaček budeme moci koupit také 
spoustu nového vybavení na  tréninky pro dě-
ti. Postavíme terasu vedle nového dětského 
hřiště. Členové Čechoslovanu neustále a  usi-
lovně svépomocí pečují o svůj sportovní areál 
v dolních Jirčanech. Ten se pod novým vede-
ním a  díky pravidelné finanční podpoře obce 

v posledních letech zásadně proměnil.

„Těší nás, že díky takto vysokým finančním pro-
středkům tentokrát pozvedneme úroveň areálu 
ve prospěch vyžití volného času malých i  vel-
kých obyvatel Dolních Jirčan velmi významně. 
Dostali jsme tak krásný dárek k  90. narozeni-
nám, které na konci léta oslavíme,“ říká Tomáš 
Pecháček, předseda spolku.

Je třeba zmínit, že hlavní náplní 
našeho sportovního klubu je prá-
ce s  dětmi a  mládeží. Trénujeme 
v  několika programech a  děkuje-
me obci Psáry, že myslí také na naše 

nejmenší. V  nedávné době se po-
dařilo zrekonstruovat dětské hřiště. 

Obyvatelé z okolí a vlastně všichni lidé 
z  naší obce, kteří využívají tento prostor 

nejen pro sportování, ale také pro setkávání, 
jsou za proměny vděční. Čechoslovan děku-
je také za obecní finanční spoluúčast k dotaci, 
kterou bychom sami neuhradili. Těší nás, že se 
v  budoucnu budeme setkávat na  modernizo-
vaném sportovišti, které nám na podzim nově 
umožní trénovat také ve večerních hodinách.

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

Bližší info
na www.rapid-psary.cz

Vynikající 
podzimní 
výsledky

Anna Krbcová,  
Ge-Baek Hosin Sool

největší škola Taekwon-do ITF Ge-baek Hosin 
Sool se opět skvěle umístila na celorepubliko-
vých závodech na konci sezóny. Jako každý rok 
se na podzim konaly dva ze tří nejdůležitějších 
závodů v roce – STM a Mistrovství České repub-
liky.

První vítězné závody, tedy celorepublikové se-
tkání sdružení talentované mládeže, se odehrá-
ly o víkendu 16.–17. října 2021 v Ostravě. STM 
Praha 2, jehož jsme jako škola součástí, zde za-
slouženě vybojovalo 1. místo s 35 zlatými me-
dailemi. K  výbornému výsledku přispěl právě 
i  Petr Skalický, který naší škole vybojoval dvě 
první místa, a  to ve sportovním boji i  speciál-
ních technikách starších juniorů. 

nesmíme pak zapomenout ani na  Janu 
Odstrčilovou, která domů přivezla zlatou me-
daili ze sportovního boje starších juniorek. Oba 
se zapojili i do týmových disciplín a zasloužili se 
tak ještě o první místa ze sportovních bojů star-
ších juniorů a  juniorek. Patří jim náš velký dík 
za účast a odhodlání, které přispělo k našemu 
prvenství.

Mistrovství České republiky se konalo o víken-
du 19.–21. listopadu 2021 v nymburce. Zde již 
soutěžila každá škola sama za sebe. Výsledného 
2. místa jsme dosáhli i díky Ondřeji Pavlasovi, 
který vybojoval první místo ve sportovním bo-
ji starších juniorů, a Markovi Pavlasovi, který si 
odvezl bronzovou medaili z technických sestav 
a stříbrnou ze sportovního boje mladších junio-
rů. Oba jsou úspěšní státní reprezentanti a prů-
běžně se připravují na mistrovství evropy 2022. 

nesmíme ale vynechat barboru Meduňovou, 
která s  přehledem zvítězila ve sportovním 
boji v  kategorii starších žákyň, nebo Janu 
Odstrčilovou, která domů přivezla stříbro opět 

ze sportovního boje. děkujeme za jejich nasa-
zení, úžasné výkony a krásné uzavření sezóny. 
Mimořádně vděční jsme pak i  obci Psáry, že 
nám poskytla prostředky a podporu.

V naší škole trénuje i několik státních reprezen-
tantů, mezi nimi třeba právě Marek Pavlas ne-
bo Petr Skalický, kteří se usilovně připravovali 
na mistrovství evropy. Konalo se 26. 3.–2. 4. až 
v Poreči v Chorvatsku, a tak jsme jim drželi pal-
ce aspoň na dálku.

Chcete si také zacvičit? Setkat se s vítězi a tře-
ba si jednou také zazávodit? Přihlásit se můžete 
kdykoliv během celého roku! Jen u nás získáte 
zkoušky na vyšší pásek a výbavu (dobok, lapa, 
chrániče) ZdARMA. Proto neváhejte a přijďte za 
námi ve středu v 16.30–17.30 hod. nebo v pátek 
v 15.00–16.00 hod. do Základní školy v dolních 
Jirčanech, budeme se na vás těšit. Pro bližší in-
formace navštivte náš web na tkd.cz.

Výsledky České republiky na Mistrovství Evropy 
2022 v taekwondu ITF

Reprezentace ČR na letošním mistrovství Evropy 
vybojovala rekordních 21 zlatých, 23 stříbrných 
a 30 bronzových medailí, což stačilo na celkové 
2. místo v Evropě za Řeckem. Na třetím místě 
pak skončilo Bulharsko se 16 zlatými medailemi.
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Ceny inzerce v časopisu PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ

formát
šířka 
[mm]

výška 
[mm]

cena 
[Kč]

celá strana na spad 176+5 250+5 4200,-

celá strana 156 225 4200,-

1/2 strany 156 110 2300,-

1/4 strany 75 110 1200,-

1/4 strany naležato 156 52 1200,-

1/4 strany pro osobní 
oznámení našich 
občanů

156 52 500,-

1/8 strany 75 52 450,-

2. obálková strana 5000,-

4. obálková strana 6000,-

Slevy: 2 opakování – 5 %, 3–5 opakování – 10 %, 
6 opakování – 15 %
Ceny jsou jednotné pro černobílou i barevnou 
inzerci a jsou konečné, nejsme plátci dPH
Psárský zpravodaj je periodický tisk územního 
samosprávného celku obec Psáry, Pražská 137, Psáry, 
IČ 00241580. Vychází 6× ročně. Redakce si vyhrazuje 
právo zaslané příspěvky redakčně upravovat a krátit
Kontaktní e-mail:  psarskyzpravodaj@ psary.cz. 
Web: psary.cz/psarsky-zpravodaj
Redakční rada: Ing. Jitka Svobodová, Jiří Římovský, 
Mudr. Jaroslav Sokol. Za obec Psáry: Vlasta Málková
Vedoucí redaktorka a příjem inzerce: Ing. Lucie 
Libovická, tel. 603 477 211, e-mail: inzerce@psary.cz
Distribuce: ZDARMA do všech poštovních 
schránek občanů a firem v Psárech a d. Jirčanech
Náklad: 1800 výtisků Registrace: MK ČR e 15258 
Vydání: DUBEN 2022, vyšlo 29. 4. 2022
Grafická úprava: Ing. Vít Libovický Tisk: Tiskárna irbis

FOTBALOVÉ TABULKY
Údaje jsou převzaty z webových stránek ČMFS 
k 14. 4. 2022 (bez záruky)

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

1. dobrovíz 15 12 0 3 56:15 36
2. Zlatníky 15 11 0 4 55:25 34
3. dolní břežany 15 11 0 4 74:22 33
4. SK Rapid Psáry 14 11 0 3 57:11 33
5. Tuchoměřice 14 11 0 3 51:14 33
6. Povltavská FA 

C
15 9 0 6 35:22 28

7. TJ Sokol 
Choteč

15 8 0 7 36:58 20

8. TJ Štěchovice 14 6 0 8 21:28 19
9. SK Roztoky 14 6 0 8 21:38 17

10. FK Zbuzany b 14 4 0 10 25:54 13
11. SK Meteor 

Libeř
15 3 0 12 21:65 10

12. FK dobříč 
1940

15 2 0 13 17:75 5

13. TJ Hostivice 15 1 0 14 18:60 4

Poslední zápas: Psáry – Hostivice 10 : 0

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

1. Zvole b 10 8 0 2 43:24 24
2. Dolní Jirčany 10 7 0 3 31:15 21
3. dolní břežany 

b
10 7 0 3 42:23 20

4. Psáry B 10 6 0 4 38:34 18
5. Slapy 10 5 0 5 21:26 17
6. Zlatníky b 10 5 0 5 21:22 15
7. bojanovice 10 4 0 6 18:16 13
8. Libeř b 10 3 0 7 26:36 9
9. Libeň 10 3 0 7 14:27 9

10. Kamenný 
Přívoz

10 2 0 8 19:50 4

Poslední zápasy:  Bojanovice – Psáry B 1 : 3 
Zlatníky B – Dolní Jirčany 0 : 3

Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá, 
Dominant všechny barvy, slepičky Green Shell typu 
Araukana a Dark Shell typu Maranska. Stáří slepiček 
16–20 týdnů, cena 199–245 Kč/ks dle stáří.
Prodej se uskuteční:  22. května a 19. června.
Psáry – u fotbal. hřiště za obchodem – v 15.55 hod.
Výkup králičích kožek – cena dle poptávky.

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

www.drubezcervenyhradek.cz

Prodej slepičekSport Academy 
chystá  
poslední turnaj 
sezony
Jaro je v plném proudu a nás čeká vyvrchole-
ní letošní sportovní sezony. už 14. května se 
účastníci florbalových tréninků Sport Academy 
sejdou v  hale na  Fialce v  Říčanech, aby si to 
v tomto školním roce naposledy rozdali na jar-
ním turnaji Sport Academy. Hrát se bude 
v mladší (1.–4. třída) a starší (5.–9. třída) katego-
rii. Pokud nějaká tréninková skupina nesestaví 
své družstvo, spojíme ji dohromady s jinou, aby 
si všichni perfektně zahráli. 

„Na turnaje se vždy těším hlavně proto, že 
na nich vznikají nová kamarádství a my trenéři 
také vidíme, jaký pokrok naši svěřenci v tréninku 
udělali. Pro holky a kluky je turnaj navíc vyvrcho-
lení tréninkového cyklu, kterého se vždy nemo-
hou dočkat. Všechny Na  Fialku srdečně zvu,” 
říká šéftrenér Sport Academy Oliver Hradický.

Po turnaji už se veškerá pozornost celé naší 
akademie obrátí k  letním kempům. Letos při-
pravujeme hned čtyři. Všechny jsou týdenní, 
příměstské a začínají vždy v pondělí v 8 hodin 
ráno a končí v pátek odpoledne. Program pro 
děti připravujeme od 8 do 17 hodin. Tři kempy 
pro holky a kluky z 1. až 9. třídy základní školy 
se konají v hale na Fialce v Říčanech a začínají 
v  pondělí 11., 18. a  25. 7. Čtvrtý kemp je pro 
nás úplnou novinkou, proběhne v  prostorách 
ZŠ Sulice a sportovat na něm budou předškolá-
ci a školáci od čtyř do sedmi let.

„Na léto se moc těším, kempy jsou pro nás vždy 
nejzábavnějším obdobím roku. S trenéry i naši-
mi svěřenci si vždy užijeme spoustu srandy a u 
dětí vidíme obrovskou radost z  pohybu,” říká 
manažer Sport Academy daniel Menhart. 

náplní všech kempů je především florbal, fotbal 
i mnoho dalších sportů v hale i venku. Školáky 
na  prvních třech kempech čeká i  návštěva 

bazénu. Těšit se můžete také na  své oblíbené 
trenéry z kroužků. Kdo k nám nechodí, trenéry 
i nové kamarády pozná hned první dopoledne 
při seznamovacích aktivitách.

neváhejte a dopřejte svým dětem to nejzábav-
nější sportovní léto. Kempy jsou otevřené začá-
tečníkům i pokročilým, členům naší akademie 
i všem dalším zájemcům z řad dětí. Přihlašovat 
se můžete na academy-sport.cz/camp. Těšíme 
se na vás.
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LITÁ KOLA | PNEU | SERVIS | GEOMETRIE | BRZDY | KLIMA

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

Horní
Jirčany

Jesenická 331

Z kruhového objezdu
sjeďte směr Kamenice

Benzinová
pumpa

Říčany

Pražský okruh

Praha

Brno

Sjezd Jesenice
Kamenice

Sjezd Jesenice
KamenicePlzeň

Jílové u Prahy

R1

Pražský okruh

Z kruhového objezdu
sjeďte směr Kamenice

603 KAMENICE    8

603 KAMENICE    8

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

PNEUSERVIS GEOMETRIE
3D

OPRAVY KOL

LAKOVÁNÍ KOL

PŮJČOVNA
OBYTNÝCH VOZŮ

USKLADNĚNÍ
KOL


