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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 obyvatelé, milí sousedé,

v  tomto volebním období se na  Vás prostřed-
nictvím „slova starosty“ obracím naposledy. Ve 
dnech 23. a  24. září nás čekají komunální vol-
by do obecního zastupitelstva. V naší obci však 
budou mít tentokrát dost netypický průběh. Do 
voleb se zde totiž přihlásilo pouze jedno volební 
uskupení, a to naše kandidátka starostů a nezá-
vislých. popravdě jsem z toho trochu v rozpacích. 
Musím přiznat, že tuto variantu jsem si vůbec 
nepřipouštěl. naopak, spolu s  kolegy jsme se 
připravovali, jak v  předvolebním boji budeme 
muset obhájit svoji práci v  uplynulých letech 
a představit plány do budoucna. V zastupitelstvu 
obce já osobně působím již 16 let, od roku 2010 
jako starosta. pamatuji období velmi perná, vlek-
lé dohady na  každém zastupitelstvu, roky, kdy 
jsme měli dokonce menšinu zastupitelů a věcná, 
konstruktivní debata byla vzácností. Oproti tomu 
poslední volební období bylo z tohoto pohledu 
radost. I  přes náročné úkoly skvělá spolupráce 
kolegů zastupitelů, snaha poctivě hospodařit 
a  účelně rozvíjet obec. Možná právě těžká co-
vidová doba, válka na  Ukrajině i  přicházející 
ekonomická krize zapříčinily, že zástupci obou 
uskupení v  zastupitelstvu se semkli a  pracovali 
pro obec. Finančně a  organizačně náročná vý-
stavba nové školy, kritický průběh rekonstrukce 
průtahu obcí, nedostačující vodohospodářská 
infrastruktura, mé současné působení na pozici 
krajského radního pro školství… nebylo to jed-
noduché a  ne vše se povedlo. O  to více mne 
překvapilo, že v  nadcházejících volbách kandi-
dujeme sami. pokud k letošním volbám přijdete 
a svým hlasem nám vyjádříte podporu, bude to 
pro nás čest a každého hlasu si budeme velmi 
vážit. A pokud přijdete s kritickými připomínka-
mi, návrhy na  změny a  zlepšení, vždy si na Vás 
udělám na radnici čas. protože v této situaci Váš 
názor či ochota zapojit se do práce pro obec bu-
de o to důležitější a cennější.

Děkuji Vám všem, milí sousedé i kolegové zastu-
pitelé, za poslední čtyři turbulentní roky, kterými 
naše obec prošla se ctí. A pro mne byla radost 
být vaším starostou.

s úctou a vděčností
Milan Vácha, starosta

Mgr. Milan Vácha,
starosta obce

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ 
ČÍSLA A INFORMACE

KALENDÁŘ AKCÍ
SETŘÍDĚNO PODLE DATA KONÁNÍ

15. 9., 14 hod.
Babičky čtou dětem 
pod lípou
Třináctka

15. 10., 13 hod.
Havelské posvícení
hřiště psáry

23.–24. 9.
Komunální volby 
2022
Obecní úřad psáry

29

3. 9., 13–18.30 hod.
Pohádkový les 2022
pohádková louka 
na Štědříku

14. 9., 14 hod.
Diskuzní středa
Obecní úřad psáry

26

24

21

24

28. 9.
Svatováclavské 
 posvícení
dolnojirčanská náves

27

Obec Psáry - Dolní Jirčany Vás srdečně zve na

Kdy:  
v sobotu  3. září 2022
od 13.00 do 18.30 hod.
(poslední start v 17 hod.)

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

Startovné:
50,-  Kč

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

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

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

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

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

Vítá Vás 11. Pohádkový les

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

 4 Rada a zastupitelstvo
INFORMACE Z OBCE
 9 Co se v obci udělalo 6–7/2022
 10 Zpráva starosty
 14 Rozhovor se starostou
 16 Strategický plán obce
 17 Výsledky ankety 
 18 Nové hasičské auto
 20 Průtah II/105 a potíže s vodou
 21 Komunální volby 2022
 22 Představujeme vám kandidáty
SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ KOMISE
 24 Kalendář akcí pro seniory
 25 Pojeďte s námi do divadla
 25 Blahopřejeme našim seniorům
 26 Pohádkový les
 27 Svatováclavské posvícení
 28 Seminář Jak na tablet a chytrý telefon
 29 Havelské posvícení
 30 Dýňobraní
 31 Noční bojovka — staré pověsti české
 32 Klub seniorů zve nové zájemce
 33 Podzimní zájezd nejen na zámek Blatná
STALO SE
 34 Převzali jsme šek na 763 000 Kč
 35 První čtení z připravované knihy
 36 Letní kino
 36 Prázdninová kavárnička
 37 Po stopách hmyzu
VZDĚLÁVÁNÍ
 39 Prázdninová školka s Klubíčkem
 40 Prázdninové programy pro malé i velké
 42 NEFORMÁLKO povede od září Sabina 

Grossová
 43 Zprávy z knihovny
 44 Na lesní požáry jsme připraveni!
 46 Městská Policie Jesenice
SPORT
 47 SK Rapid Psáry postoupil do krajské 1.B 

třídy
 49 Taekwon-do začíná novou sezónu
 50 Sport Academy už brzy rozjede tréninky
 51 Fotbal — rozpis utkání podzim 2022
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Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 14–2022 ze dne 1. 6. 2022

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

RO Usnesení č. 52/14–2022

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

RO Usnesení č. 53/14–2022

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

RO Usnesení č. 54/14–2022

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

RO Usnesení č. 55/14–2022

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

1. Bc. petr Hudeček – pozemek parc. č. 927/8 
v k. ú. psáry.

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

RO Usnesení č. 56/14–2022

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

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

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

RO Usnesení č. 57/14–2022

I. souhlasí
s pořízením úklidového stroje za 94.352,20 Kč 
pro Základní školu Amos.
II. souhlasí
s převodem částky 94.352,20 Kč z  rezervního 

RADA A ZASTUPITELSTVO
Termín příštího zasedání 
Zastupitelstva obce Psáry

21. září 2022, 18 hod.

fondu školy na pokrytí investičních výdajů.
HLASOVÁNÍ / PRO: 4 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

RO Usnesení č. 58/14–2022

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

RO Usnesení č. 59/14–2022

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

RO Usnesení č. 60/14–2022

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

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

RO Usnesení č. 61/14–2022

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

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 15–2022 ze dne 15. 6. 2022

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

RO Usnesení č. 62/15–2022

I. schvaluje
Uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene 
– služebnosti č. IZ-12–6001194/01 mezi obcí 
psáry a ČeZ Distribuce a. s. předmětem smlou-
vy je věcné břemene na pozemku p. č. 621/1 
v  k.  ú. psáry za jednorázovou úhradu ve výši 
7.000,- Kč bez DpH.

II. pověřuje
starostu Mgr. Milana Váchu podpisem této 
smlouvy.
HLASOVÁNÍ / PRO: 5 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT
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RO Usnesení č. 63/15–2022

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

1. Štefan Švajčík – pozemek parc. č. 636/14 
v k. ú. Dolní Jirčany,

2. Martin Dostál – pozemek parc. č. 636/27 
v k. ú. Dolní Jirčany.

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

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 16–2022 ze dne 29. 6. 2022

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

RO Usnesení č. 64/16–2022

I. schvaluje
Uzavření příkazní smlouvy mezi obcí psáry (pří-
kazce) a spol. Technické služby Dolnořežanska 
s.  r.  o. (příkazník). předmětem smlouvy je ob-
starání pro příkazce inženýrské činnosti – vý-
kon technického dozoru stavebníka na  stav-
bu „připojení obce psáry na  posázavský 
vodovod – 2 etapa“, odměna pro příkazníka činí 
458.388,- Kč bez DpH.
II. pověřuje
starostu Mgr. Milana Váchu podpisem této 
smlouvy.
HLASOVÁNÍ / PRO: 3 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

RO Usnesení č. 65/16–2022

I. revokuje
Usnesení rady obce č. 53/14–2022 bod II.
II. schvaluje
Záměr směny pozemků parc. č parc. č. 646/5, 
ostatní plocha, jiná plocha o  výměře 236 m2 
a pozemku parc. č. 646/6, ostatní plocha, jiná 
plocha, o výměře 34 m2, za parc. č. 585/2, ostat-
ní plocha, jiná plocha o výměře 1 m2 , pozem-
ku parc. č. 586/2, zahrada, o  výměře 119 m² 
a parc. č. 587/2, zahrada, o výměře 16 m² v k. ú. 
Dolní Jirčany. směna se uskuteční s doplatkem 
ve prospěch obce.
HLASOVÁNÍ / PRO: 3 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

RO Usnesení č. 66/16–2022

I. uděluje
Výjimku z  Územního opatření obce psáry 

č. 4/2007 o stavební uzávěře – studny dle čl. 4 
tohoto opatření:

1. Kateřina Kostelecká – pozemek parc. 
č. 404/6 v k. ú. Dolní Jirčany.

HLASOVÁNÍ / PRO: 3 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

RO Usnesení č. 67/16–2022

I. uzavření
Dodatku č. 3 k pojistné smlouvě o pojištění ma-
jetku a odpovědnosti č. 1553927425 mezi obcí 
psáry a  Generali Česká pojišťovna, a.  s. roční 
pojistné nově činí 149.919,- Kč/rok.
II. pověřuje
starostu Mgr. Milana Váchu podpisem tohoto 
dodatku.
HLASOVÁNÍ / PRO: 3 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

RO Usnesení č. 68/16–2022

I. schvaluje
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene a dohodu o umístění stavby 
č. IV-12–6029952/VB/01 mezi obcí psáry ČeZ 
Distribuce a.  s. na  pozemcích p.  č. st. 1040, 
p. č. 143/10, 1070, 141, 1089/1, 1089/3, 22/7, 
558/7, 558/3 a 583/77 vše v k. ú. psáry za jed-
norázovou úhradu 55.440,- Kč bez DpH.
II. pověřuje
starostu Mgr. Milana Váchu podpisem této 
smlouvy.
HLASOVÁNÍ / PRO: 3 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

RO Usnesení č. 69/16–2022

I. schvaluje
přiznání odměny ředitelce Mateřské školy 
Štědřík Martině Šmerglové a  řediteli Základní 

školy Amos Mgr. Danielovi Kohoutovi dle neve-
řejné přílohy usnesení.
HLASOVÁNÍ / PRO: 3 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 17–2022 ze dne 13. 7. 2022

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

RO Usnesení č. 70/17–2022

I. souhlasí
s  nabídkou na  pronájem tiskárny na  obecní 
úřad od Canon CZ za 1.720,- Kč/měsíc.
HLASOVÁNÍ / PRO: 5 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

RO Usnesení č. 71/17–2022

I. schvaluje
Uzavření smlouvy o spolupráci mezi obcí psáry 
a národním centrem „The Duke od edinburghs 
International Award Czech republic 
Foundation, o. p. s.“
HLASOVÁNÍ / PRO: 5 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

RO Usnesení č. 72/17–2022

I. schvaluje
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o  nájmu 

a provozování vodovodů a kanalizací mezi obcí 
psáry a spol. Technické služby Dolnobřežanka, 
s. r. o. předmětem dodatku je rozšíření předmě-
tu nájmu o část vodovodu.
II. pověřuje
Místostarostku Vlastu Málkovou podpisem to-
hoto dodatku.
HLASOVÁNÍ / PRO: 5 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

RO Usnesení č. 73/17–2022

I. jmenuje
na  pracovní místo ředitelky Mateřské školy 
Štědřík, IČ 06279457, Kateřinu suchou s účin-
ností od 1. 9. 2022 do doby jmenování nového 
ředitele mateřské školy na základě konkursního 
řízení.
HLASOVÁNÍ / PRO: 5 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 18–2022 ze dne 20. 7. 2022

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

RO Usnesení č. 74/18–2022

I. schvaluje
Uzavření smlouvy o  dílo mezi obcí psáry 
a  spol. Technické služby Dolnobřežanka, 
s.  r.  o. předmětem smlouvy je provedení díla 
„rekonstrukce odpočinkové zóny u  obchodu 
psáry“ za cenu 1.230.288,- Kč bez DpH.
II. pověřuje
starostu Mgr. Milana Váchu podpisem této 
smlouvy.
HLASOVÁNÍ / PRO: 5 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

RO Usnesení č. 75/18–2022

I. souhlasí
s  vypsáním výběrového řízení na  podlimitní 
veřejnou zakázku „rekonstrukce komunikace 
ulice V Třešňovce“.
II. jmenuje
Hodnotící komisi pro podlimitní veřejnou 
zakázku „rekonstrukce komunikace ulice 
V Třešňovce“ ve složení: Mgr. Ivana Šilhanová, 
renáta sedláková, nikola raušerová a náhrad-
níci: Marek Šnajdr, Tomáš Hejzlar.
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HLASOVÁNÍ / PRO: 5 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 19–2022 ze dne 27. 7. 2022

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

RO Usnesení č. 76/19–2022

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

1. stanislav Šmolík – pozemek parc. č. 848/2 
v k. ú. psáry.

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

RO Usnesení č. 77/19–2022

I. schvaluje
Uzavření smlouvu o zřízení věcného břemene – 
služebnosti č. IV-12–6027767/1 mezi obcí psáry 
a ČeZ Distribuce a. s. na pozemku p. č. 546/39 
v  k. ú. Dolní Jirčany za jednorázovou částku 
1.000,- Kč bez DpH.
II. schvaluje
Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – 
služebnosti č. IV-12–6028791/1 mezi obcí psáry 
a ČeZ Distribuce a. s. na pozemku p. č. 1089/13 
v k. ú. psáry za jednorázovou částku 2.000,- Kč 
bez DpH.
III. pověřuje
starostu Mgr. Milana Váchu podpisem těchto 
smluv.
HLASOVÁNÍ / PRO: 4 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

RO Usnesení č. 78/19–2022

I. schvaluje
Uzavření nájemní smlouvy mezi obcí psáry 
(pronajímatel) a  L. Matoušovou (nájemce). 

předmětem smlouvy je nájem bytu v č. p. 150 
na dobu určitou od 1. 8. 2022 do 31. 7. 2023, 
výše nájemného je 5.107,- Kč/měsíčně + 
240,- Kč/měsíčně paušál služby.
II. schvaluje
Uzavření nájemní smlouvy mezi obcí psáry (pro-
najímatel) a  Dorotou Flejberkovou (nájemce). 
předmětem smlouvy je nájem garsonky č.  1 
v č. p. 13 na dobu určitou od 1. 8. 2022 do 31. 7. 
2023, výše nájemného je 3.088,- Kč/měsíčně + 
350,- Kč/měsíčně záloha na služby.
III. schvaluje
Uzavření nájemní smlouvy mezi obcí psáry 
(pronajímatel) a  Kateřinou suchou (nájemce). 
předmětem smlouvy je nájem garsonky č. 3 
v č. p. 13 na dobu určitou od 1. 8. 2022 do 31. 7. 
2023, výše nájemného je 5.061,- Kč/měsíčně + 
4.000,- Kč/měsíčně záloha na služby.
IV. pověřuje
starostu Mgr. Milana Váchu podpisem těchto 
smluv.
HLASOVÁNÍ / PRO: 4 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

RO Usnesení č. 79/19–2022

I. schvaluje
Uzavření smlouvy o  umístění a  provozování 
kontejnerů mezi obcí psáry a  elektrowin a.  s. 
na zpětný odběr elektrozařízení.
II. pověřuje
starostu Mgr. Milana Váchu podpisem této 
smlouvy.
HLASOVÁNÍ / PRO: 4 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT



Co se v obci 
udělalo 6–7/2022

Ing. Renáta Jašková, správa majetku

•	 Výsadba keřů a  květin podél ulice pražská, 
před restaurací na  Štědříku a  u autobusové 
zastávky,

•	 zahájení akce „náves psáry“,
•	 údržba obecních bytů ve „Třináctce“,
•	 oprava koše u hřiště,
•	 čištění kontejnerů na odpad,
•	 zahájení akce „Veřejné WC u ZŠ AMOs“,
•	 odstranění padlých stromů a úklid větví z ko-

munikací a chodníků po bouřkách,
•	 rovnání vyvrácených stromků, oprava kůlů 

a úvazů,
•	 rovnání dopravních značek po bouřkách,
•	 odstraňování splavenin ze silnic Bezejmenná, 

na stráni, Hlavní,
•	 opakovaná oprava povrchů nezpevněných 

komunikací v  ulicích Akátová, na  Bábě, 
na Vápence, Ke Kukaláku a Vysoká,

•	 výzdoba zasedací místnosti na  svatby a  ná-
sledný úklid,

•	 vyčištění koryta Zahořanského potoka a  re-
tenční nádrže v Dolních Jirčanech,

•	 čištění škarp, žlabů, zanesených kanálů a pro-
pustků od naplavenin,

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

prostranstvích,
•	 individuální svozy odpadu z domácností,
•	 příprava pobytové louky na  Vítání občánků, 

zajištění asistence na akci a následný úklid,
•	 broušení, nátěr a vyčištění altánu na pobyto-

vé louce na Štědříku,
•	 sekání trávy, úklid hřbitovů a údržba pomníků 

na veřejných prostranstvích,
•	 osazení dopravních značek a  zrcadel 

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

obrubníků,
•	 sekání trávy a údržba okolí vodáren,
•	 úprava květin a údržba záhonu u trafiky na za-

stávce Štědřík, u Domova Laguna, před obec-
ním úřadem, u  pomníku v  psárech a  úprava 
zeleně v  okolí dětských hřišť a  zabezpečení 
pravidelné zálivky a sekání trávy,

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

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

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

•	 pokládka nové zámkové dlažby v  ulici 
sportovní.

INFORMACE Z OBCE

227 023 023

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

uvtnet.cz

na 2 měsíce ZDARMA
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Zpráva
starosty

Mgr. Milan Vácha, 
starosta

NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE
 v realizaci

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

rozvojové možnosti, což je dalším důvodem, 
proč nebylo možné vyhovět. Dne 2.  6.  2022 
na  obecním úřadě proběhlo veřejné projed-
nání, kde byly přítomné veřejnosti popsány zá-
kladní principy nového územního plánu a sdě-
leno poučení, jakým způsobem podat námitky 
a připomínky. S ohledem na množství připomí-
nek se uskuteční opakované veřejné projed-
nání, které proběhne opět v zasedací místnosti 
OÚ Psáry v září nebo říjnu (datum bude zveřej-
něno na obecním webu).

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. Během května a června byla dokonče-
na hřbitovní zeď a instalovány plotové dílce. Do 
finálního stavu už chybí pouze vchodová brána, 
která se dělá na zakázku a jejíž výroba se bohu-
žel protáhla. Instalace by měla proběhnout do 
konce srpna.

DĚTSKÁ HŘIŠTĚ – MULTIFUNKČNÍ 
ODPOČINKOVÁ ZÓNA VÁPENKA

 v přípravě

názorové rozdíly mezi místními obyvateli na vy-
užití lokality na  Vápence jsou poměrně velké 

a  bylo nutné udělat dotazníkové šetření. Část 
obyvatel by ráda nechala lokalitu tak, jak je, 
a  druhá skupina by ji ráda doplnila různými 
přírodě blízkými prvky, které by mohli místní 
využívat. pobyt na  tomto krásném místě by se 
ještě zatraktivnil. Z výsledků ankety vyplývá, že 
panuje většinová shoda na úpravě plochy, a to 

ve smyslu vytvoření menší odpočinkové zóny 
s doplněním prvků pro děti, mládež i dospělé. 
po prázdninách se zapracují závěry ankety do 
obecného zadání, podle kterého se začne zpra-
covávat projektová dokumentace. (Podrobné 
výsledky ankety najdete na str. 17)

REKONSTRUKCE ULICE 
V TŘEŠŇOVCE

 v přípravě

příprava opravy ulice V  Třešňovce probíhá již 
třetím rokem. V první fázi došlo ke zpracování 
studie ve dvou variantách. první varianta před-
pokládala demolici stávajících nevzhledných 
garáží, které mají někteří obyvatelé umístěny 
na  obecních pozemcích, a  následné osazení 
garáží nových, a to se sjednoceným vzhledem. 
Druhá varianta počítala s  definitivním odstra-
něním garáží bez náhrady a  vybudováním ví-
ce parkovacích míst. V loňském roce proběhlo 
projednání s obyvateli ulice, kteří většinově hla-
sovali pro druhou variantu. projekt bez garáží 
se tedy zpracoval do projektové dokumentace 

a po mnoha peripetiích bylo nakonec vydáno 
stavební povolení. Ve druhé polovině července 
byla vypsána veřejná zakázka. náklady jsou dle 
projektu odhadovány na 6 mil. Kč.

ÚPRAVA ZELENĚ NA NÁVSI 
V PSÁRECH

 v realizaci

V návaznosti na dokončení kruhového objezdu 
jsme začali jednat s majiteli obchůdku na náv-
si v psárech o možnosti spolupráce při úpravě 
veřejného prostranství. Výbuch a následná re-
konstrukce objektu trochu odsunuly jednání, 
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nicméně dnes již můžeme říct, že jsme se s ma-
jiteli domluvili na spolupráci. Centrální prostor 
před obchodem je pro nás velmi cenným ve-
řejně přístupným místem, ale obec není vlastní-
kem pozemku. A tak jsme se s majiteli domluvi-
li, že si pozemek pronajmeme za symbolickou 
částku a  že se postaráme o  úpravu cestiček 
i  výsadbu nové zeleně, která by měla tomuto 

místu vdechnout nový život. na začátku srpna 
se pracovníci realizační firmy pustili do staveb-
ních úprav cestiček tak, aby bylo možno v zá-
ří pokračovat s osazením nové zeleně. Vše by 
mělo být dokončeno nejpozději do konce října. 
novou zeleň bychom chtěli na podzim vysadit 
i u nedalekého památníků obětem války.

NOVÁ HASIČSKÁ ZBROJNICE
 v přípravě

naši jirčanští hasiči se již několik let potýkají 
s naprosto nevyhovujícími podmínkami ve své 
stávající zbrojnici. pokud si uvědomíme, jak 
velké množství reálných zásahů, výjezdů i  zá-
loh ročně hasiči mají, je situace o  to smutněj-
ší. proto jsme připravili studii záměru na vybu-
dování nové zbrojnice a  nyní dokončujeme 
projektovou dokumentaci. Architekti se snažili 
stavbu citlivě umístit na pozemku naproti nové 
škole s  ohledem na  okolní zástavbu. na  vnitř-
ním uspořádání jsme spolupracovali s  našimi 

hasiči tak, aby byla zbrojnice nejenom archi-
tektonicky zajímavá, ale hlavně praktická pro 
běžný provoz. projektová dokumentace hlavní-
ho objektu musela být během roku několikrát 
upravována a  doplňována. nakonec stavební 
úřad koncem července vydal stavební povole-
ní, které již nabylo právní moci. Zároveň s hlav-
ním objektem ještě připravujeme projektovou 
dokumentaci napojení objektu na  elektrickou 
energii včetně provizorní stavební přípojky. Vše 
by mělo být na rok 2023 připraveno k realizaci. 
Termín zahájení ale mohou ovlivnit i případné 
nově vyhlášené dotační výzvy, které by obci po-
mohly s financováním stavby.

REKONSTRUKCE A NOVÉ 
OSVĚTLENÍ AREÁLU 
SK ČECHOSLOVAN DOLNÍ 
JIRČANY

 v realizaci

V  minulém čísle zpravodaje jsme informovali 
o  rekonstrukci v  areálu sK  Čechoslovan Dolní 
Jirčany. podařilo se dokončit venkovní posilov-
nu, osvětlení multifunkčního hřiště i  travnaté 
plochy, opravit šatny i klubovnu, pořídila se no-
vá sekačka. To vše díky dotaci získané z národní 
sportovní agentury a  dotaci z  Fondu sportu 
a  volného času středočeského kraje. nad rá-
mec uvedeného se ještě z  vlastních zdrojů 
a vlastními silami podařilo zrekonstruovat toa-
lety, osázet svahy, postavit sklad nářadí. Za to 
všechno bychom rádi poděkovali všem členům 
klubu, kteří se účastnili brigád, a zejména před-
sedovi klubu Tomáši pecháčkovi, který této akci 
v posledním roce věnoval neuvěřitelné množ-
ství svého času a energie.
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Rozhovor 
se starostou

Lucie Libovická

„Máme za sebou volební 
období, které patřilo mezi 
nejtěžší a  zároveň nejlep-
ší“, říká starosta obce psáry 
Mgr. Milan Vácha při hod-
nocení minulých čtyř let 
na radnici. Co se dařilo a co 
méně, o  tom jsme si poví-

dali v následujícím rozhovoru.

V  roli starosty obce Psáry působíš už 3 volební 
období, tedy 12 let. V čem bylo to poslední jiné?

starostou jsem 12 let, v zastupitelstvu však půso-
bím už od roku 2006, takže jsem funkčně nejstar-
ším zastupitelem, v  podstatě takový inventář… 
V roce 2006 kandidovala tři uskupení, v roce 2010 
šest uskupení, v roce 2014 tři, v roce 2018 dvě a le-
tos pouze jedno.

Myslím, že ta první období se zásadně lišila od 
posledních čtyř let. rok 2018 a 2019 byl ve zna-
mení velké investiční akce, tedy stavby nové školy. 
Ještě v roce 2019 před samotným zahájením pro-
vozu přišel hloubkový audit z ministerstva financí, 
který znamenal velkou administrativní zátěž. sotva 
jsme novu školu otevřeli a vše dokončili, byl tu rok 
2020 a s ním covidová krize. Měli jsme v té době 
rozjetou rekonstrukci staré školy s velmi napjatým 
časovým harmonogramem. Bylo to těžké období, 
protože na  jaře 2020 nikdo nevěděl, co covid je. 
sám jsem měl na  jednu stranu obavy, abychom 
nebezpečí nepodcenili, ale na druhou jsem si ří-
kal, že těžko v září budeme vysvětlovat rodičům, že 
jsme rekonstrukci školky a zahájení nového školní-
ho roku nestihli, protože jsme na jaře měli obavy 
z neznámé nemoci.

Dělníci zůstávali v izolaci na stavbě. Vozili jsme jim 
jídlo, navážel se materiál, spali tam a pokračovali 
v akci, aby se stihl termín. Bylo to neuvěřitelně hek-
tické období, které v prvních měsících zahrnovalo 
i rozvážení dezinfekčních a ochranných pomůcek 
pro naše lékaře i  obyvatele obce. Do stejného 

období spadla vysoutěžená zakázka na  rekon-
strukci pošty, která byla sama o sobě velice těžká 
z důvodu provizorního uzavření pošty, navíc v ob-
dobí covidu a omezených kontaktů.

Celé tohle období, které trvalo do loňského ro-
ku, bylo náročné jak pracovně, tak i  lidsky. Lidé 
se uzavřeli doma, hospodářství bylo utlumené 
a  řízení státu probíhalo poměrně improvizovaně. 
na jednu stranu bylo hezké sledovat, jak si obča-
né pomáhají, na druhou stranu jsme viděli, jak se 
společnost celoevropsky uzavírá a  štěpí. Když už 
začátek letošního roku dával naději na lepší obdo-
bí, přišla válka na Ukrajině. Díky tomu v posledních 
měsících řešíme vše spojené s pomocí Ukrajincům 
v naší obci, jejich dětem ve škole a v adaptačních 
skupinách, které pro ně organizujeme.

Vnímáš tedy poslední 4 roky jako nejtěžší období 
ve své funkci zastupitele a starosty?

Když o tom přemýšlím, tak ano. Vzpomínám třeba 
na složité období v roce 2013, když přišly povod-
ně. Ty ale trvaly jen několik dní, následky se odstra-
nily, pomohli jsme lidem, které povodně postihly. 
Covid přinesl dlouhé únavné období plné nejis-
toty, na které navázala ukrajinská krize. A do toho 
nyní hrozí krize energetická, kdy lidé se strachem 
čekají, co přijde koncem roku. na druhou stranu, 
z  pohledu samosprávy, to bylo období nejlepší. 
Zastupitelé drželi v  těžkých časech pohromadě. 
neříkám, že vždy byla na všem shoda, ale všechny 
návrhy byly rovnocenné, bylo jedno, kdo je navrhl. 
podpořili jsme prostě to dobré. Žádné hloupé po-
litikaření, jen konstruktivní diskuse. Troufnu si říci, 
že z videí ze zasedání zastupitelstva obce nezasvě-
cený divák nepozná, kdo je z jakého uskupení.

Když listuji Psárskými zpravodaji posledních čtyř 
let, tak mi články připomínají, že život v obci kom-
plikovaly také stavby a  opravy silnic i  ne vždy 
hladké budování vodohospodářské infrastruktury.

To byla opravdu další věc, která v té vší hrůze nej-
více komplikovala život lidem v naší obci, zejména 
v psárech. Akci „průtah“, která kromě jiného zahr-
novala i výstavbu vodovodního přivaděče a kanali-
zace, organizoval ve spolupráci s obcí středočeský 
kraj. se stavební firmou byly od samého začátku 
obrovské problémy a  dokončení se protáhlo 

o mnoho měsíců. stavbu jsme dosud kvůli vadám 
nepřevzali a  společně se středočeským krajem 
zvažujeme odstoupení od smlouvy a řešení soudní 
cestou. nyní už obcí sice auta projedou bez pro-
blémů, ale pro nás na  radnici (zejména pro paní 
místostarostku Málkovou, která má akci na staros-
ti) příběh zdaleka nekončí. To, čeho jsme se báli 
v  prvních týdnech výstavby – že s  firmou budou 
problémy, se ukazuje od začátku až do současnos-
ti jako realita. staví nás to do složité situace vůči 
našim občanům, kdy se skutečně špatně vysvětlu-
je, proč k  těmto situacím dochází. stavební firma 
nedodržuje elementární dohody, nerespektuje 
naše upozornění a  zápisy ve stavebním deníku, 
kontinuálně nyní komunikujeme se soudními znal-
ci a právníky. Laxnost firmy vedla i ke smrti dělníka 
zavaleného zeminou ve výkopu. Celou tuto akci 
vystihují dvě slova – ukradená radost. po mnoha-
letém úsilí se vám podaří sehnat 100 milionů ko-
run a prosadit zařazení stavby do plánu krajských 
investic. To vše s vizí, že obci pomůžete, a navíc se 
opraví i dva mosty, jejichž kapacita byla právě pří-
činou velkých škod při povodních. A jedna nespo-
lehlivá firma vše změní.

Co ti naopak dělalo radost?

Byla toho spousta. Vyjmenuji alespoň něco: do-
končení nové základní školy a  rekonstrukce sta-
ré, navýšení kapacity mateřské školy, opravy ko-
munikací, parkoviště, komunitní věci jako zázemí 
pro seniory Třináctka a několik ocenění v soutěži 
„Obec přátelská seniorům“.

Změnou oproti předchozím volebním obdobím je 
i to, že od roku 2020 působíš jako uvolněný rad-
ní pro oblast vzdělávání a sportu Středočeského 
kraje. Jak se ti daří skloubit práci pro obec a kraj 
a jak na to reagují lidé v obci?

Tohle období je pro mě velkou školou time ma-
nagementu a  delegování, ale jde to. názory lidí 
se různí. Část to vnímá jako dobrou zprávu a pří-
ležitost pro naši obec. Jako krajský radní se den-
ně učím nové věci a jsem v kontaktu s dalšími sa-
mosprávami, hodně cestuji a  potkávám spoustu 
inspirací, které mohu využít při práci v  naší obci. 
A naopak, zkušenosti z naší obce mohu jako kraj-
ský zastupitel uplatnit při projednávání koncepč-
ních a  strategických témat středočeského kraje. 

Do čeho však zásadně nevstupuji, je rozhodování 
v  dotačních řízeních pro naši obec či organiza-
ce z  naší obce. Toto si striktně hlídám, abych se 
nedostal do střetu zájmů. Jsou ale samozřejmě 
také občané, kteří poukazují na to, že už neřeším 
věci, které jsem dřív řešil, což je svým způsobem 
pravda. Hodně věcí, zejména operativu, deleguji 
na  zaměstnance úřadu. Takže například opravu 
nefunkční lampy veřejného osvětlení, komplika-
ce ve sběrném dvoře, nebo chybějící koše na psí 
exkrementy, které jsem dříve řešil sám, již předá-
vám dál. Koneckonců už jsme s počtem přes 4200 
obyvatel narostli do jedné z  nejlidnatějších obcí, 
takže je to i logické, že zdaleka ne vše řeší starosta 
přímo, nýbrž že jsou jednotlivé oblasti rozděleny 
mezi pracovníky úřadu.

Zaznamenala jsem, že v  době, kdy rezignoval 
na svůj post ministr školství Petr Gazdík, jsi patřil 
mezi zvažované kandidáty.

potěšilo mě, že mě vicepremiér a tehdejší ministr 
školství zvažovali jako prvního kandidáta, nicmé-
ně znamenalo by to, že bych musel skončit jako 
radní a  starosta. A  já se pořád cítím být více ko-
munálním politikem. Když jsem odcházel na kraj, 
na  zastupitelstvu jsem říkal, že se vrátím. Tím, že 
za 2 roky skončí toto volební období, je dost mož-
né, že se opět stanu na  obci uvolněným staros-
tou na plný úvazek. Cítil jsem navíc i závazek vůči 
středočeskému kraji, kdy jsem po ztrátě Věslava 
Michalika slíbil hejtmance, že neuteču od rozdě-
lané práce.

Jako zajímavost, na  kterou mnozí poukazovali, 
mohu ještě zmínit, že mezi zvažovanými kandidá-
ty na  ministra školství byla i  naše místostarostka 
Martina Běťáková, která na  ministerstvu pracuje 
na vedoucí pozici. paradoxní situace, kdy z jedné 
obce pocházejí hned dva kandidáti na  ministra 
školství.

Když už zmiňuješ místostarostku Martinu 
Běťákovou, tak prý společně učíte v základní ško-
le AMOS.

Ano, je to taková naše radost. společně učíme 
v  pátek výchovu k  občanství naše osmáky a  de-
váťáky. Je to úplně jiný svět a  doufáme, že je to 
baví stejně jako nás. no a také věřím, že se časem 
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zapojí do života obce a budou to tu po nás jednou 
přebírat .

Jak vnímáš situaci ve STANu, a to jak díky náhlé 
smrti starosty Dolních Břežan Věslava Michalika, 
tak korupční kauze kolem pražského náměstka 
Petra Hlubučka?

Odchod Věška pořád nesu těžce. Byl pro mě člo-
věkem, který byl před ostatními o pět šachových 
tahů napřed, a  skvěle se s  ním spolupracovalo. 
Co se týče sTAnu, je to těžká doba. Když probí-
hala akce stoka za AnO v Brně, říkali jsme si, že 
se nás podobné věci ve sTAn netýkají. A nyní zjiš-
ťujeme, že máme ve svých řadách lidi jako je petr 
Hlubuček. Beru to však v kontextu celkových počtů 
a tisíců lidí ve sTAnu. Je tedy při těchto počtech 
bohužel asi logické, že se v takové kupě jablek na-
jde i nějaké shnilé. Fungovali jsme dlouho na bázi 
důvěry, nikdo zvlášť nic nekontroloval, každý měl 
své práce dost. nyní se musíme naučit používat 
profesionální hlídací aparát, jako to mají i jiné stra-
ny. Ve sTAnu je ale stále spousta kvalitních lidí, 
kteří udělali pro své obce opravdu hodně, a  na 
tom se dá stavět.

V letošních komunálních volbách v obci Psáry je 
kandidátka STAN jediná. Jaký na to máš názor?

Jediná kandidátka v  obci není dobrou zprávou. 
Vnímám, že se lidem do politiky moc nechce a ne-
chtějí do ní vstupovat. A  to je škoda. na  druhou 
stranu je to vhodná příležitost vyzvat lidi, kteří ma-
jí zájem o komunální politiku, aby se nám ozvali. 
Když si vzpomenu na sebe před 17 lety, tak jsem 
se obrátil na  tehdejší vedení obce a  zeptal se, 
jestli můžu s něčím pomoct nebo se nějak zapojit. 
Takhle jsem se dostal ke komunální politice. pokud 
tedy tyto řádky čte někdo, kdo má zájem o  jaké-
koliv téma, kterému by se chtěl věnovat a zapojit 
se do obecního života, má u nás dveře otevřené. 
Každý aktivní člověk, zvlášť když je odborníkem 
v nějaké oblasti a má k ní blízko, je u nás vítaný.

Proč by měli jít občané k  volbám, když existuje 
v Psárech pouze jedna kandidátka?

Tím, že lidé přijdou a dají nám svůj hlas, nám vy-
jádří svou podporu pro další 4 roky. Zároveň tím 
ocení naši předchozí práci a dají nám silný mandát 
pro budoucí období, které nebude kvůli dopa-
dům covidu, válce na Ukrajině a energetické krizi 
vůbec snadné. Chápu ale, že motivace za těchto 
okolností může být malá, a o to důležitější je právě 
ta předchozí výzva a  žádost k  zapojení do práce 
pro naši obec.

Strategický  
plán obce

Mgr. Jiří Kučera, 
zastupitel

Jak již jistě víte, obec psáry připravuje nový 
strategický plán svého rozvoje pro další zhruba 
desetileté období. Cílem je navrhnout hlavní 
oblasti dalšího rozvoje obce a připravit rámec 

pro konkrétní aktivity, které by měly být v příš-
tích letech realizovány.

názor obyvatel obce považujeme v této věci za 
velice důležitý, proto bychom vás rádi požádali 
o účast v dotazníkovém šetření, které probíhá 
prostřednictvím On-LIne FOrMULÁŘe, odkaz 
je forms.gle/4HL6oXr855W2yDLFA a  najde-
te jej také na webových stránkách obce psáry 
v aktualitách. V rámci dotazníkového šetření již 
máme 85 odpovědí. pokud jste ještě nepřispěli 

svým názorem, neváhejte a věnujte 10–15 mi-
nut času tomuto dotazníku.

Souhrn možných forem zapojení se do strate-
gického plánování v Psárech:

 Účast v dotazníkovém šetření, které probíhá 
prostřednictvím on-line formuláře. Tento formu-
lář je k dispozici také v tištěné podobě a můžete 
si jej vyzvednout na  obecním úřadě. Vyplněný 
prosím odevzdejte na  podatelně obecního 
úřadu, případně jej vhoďte do schránky OÚ. 
Dotazníkové šetření bude probíhat do 15. 9. 

2022 a  jeho výsledky budou v  první polovině 
října zveřejněny na webových stránkách obce.

 Účast na setkání pracovních skupin k jednot-
livým tématům na  podzim 2022 – termíny se-
tkání budou zveřejněny po 15. 9. 2022 na webu 
obce psáry spolu s garanty jednotlivých skupin. 
předpokládáme, že setkání proběhnou od po-
loviny října do konce listopadu 2022.

 Zpracování konkrétních námětů a  připomí-
nek, které můžete zasílat rovněž do 15. 9. 2022 
na e-mail: strategiepsary@gmail.com.

Výsledky  
ankety 

Mgr. Jiří Kučera, 
zastupitel

na  základě ankety o  využití území u  vodojemu 
Vápenka se vrátilo 60 vyplněných dotazníků. Z to-
ho několik respondentů zatrhlo dvě možnosti.

Výsledky podle jednotlivých možností:
•	 30x prvky pro dospělé, mládež i děti
•	 11x venkovní workout
•	 7x prvky jen pro děti
•	 6x prvky jen pro děti a mládež
•	 6x  přírodní park, mobiliář a sadové úpravy
•	 3x  nechat tak a  vůbec nic neměnit 

(Jsou uvedeny důvody, většinou jsou 

pochopitelné. Píšou je lidé v nejbližším 
okolí, a to má jistě také svůj vliv.)

Celkově se tedy téměř 50 % respondentů vy-
jádřilo pro kombinaci a  dalších cca 40 % pro 
různé prvky. 10 % respondentů si přeje jen park 
nebo vůbec nic a někteří uvádí důvody pro své 
rozhodnutí.

Z ankety vyplývá, že je ve veřejném zájmu vy-
tvořit malou odpočinkovou zónu s  kombinací 
několika prvků pro děti, mládež a  dospělé... 
něco jako odpočinkový park (území se sadový-
mi úpravami) s  vybranými prvky. K  tomu, aby-
chom precizovali zadání pro projektanty, zveme 
vás na setkání zájemců o toto téma. setkání pro-
běhne ve čtvrtek 15. 9. od 18  hod., místo bu-
de ještě upřesněno na  webu obce psáry nebo 
na jejím facebookovém profilu.
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Nové  
hasičské auto

Vlasta Málková, 
místostarostka

Zastupitelstvo obce na svém červnovém zase-
dání odhlasovalo nákup hasičského auta pro 
JsDH Dolní Jirčany.

V současné době je naše jednotka vybavená již 
dosluhujícím vozidlem CAs 25K – LIAZ z  roku 
1990. Je až s podivem, kolik náročných zásahů 
zvládají naši jirčanští hasiči s cisternou, která je 
technicky zastaralá, chybí náhradní díly k jejím 
opravám, a čerpadlo, které jsme nechali zreno-
vovat, dosluhuje. 

Hlavním cílem pořízení nové cisternové auto-
mobilové stříkačky (dále jen CAS) je zvýšení ak-
ceschopnosti a připravenosti JpO Dolní Jirčany 
a zajištění bezpečnosti našich hasičů. Dojde ta-
ké k úspoře nákladů na provoz a údržbu, dále 

ke splnění současné emisní normy nového mo-
toru a k výraznému zlepšení operativnosti jed-
notky požární ochrany (dále JPO) z  důvodu 
výrazně lepších technických parametrů nové 
CAs. Jednotka je zařazena do kategorie JpO 
III/1 s územní působností a s předurčeností pro 
zásahy u dopravních nehod, zálohuje též JpO 
HZs středočeského kraje stanice Jílové u prahy 
z důvodu jejich dlouhodobějších zásahů.

naši hasiči zabezpečují plošné pokrytí vyplý-
vající z nařízení kraje, zajišťují požární bezpeč-
nost katastru obce psáry a Dolní Jirčany. Řadí se 
k těm nejlepším, zachraňují životy i nemovitosti 
ostatních. Zaslouží si nejen kvalitní technické 
vybavení, které  splňuje bezpečnostní požadav-
ky, ale zejména poděkování nás všech.

Zkušenosti jste získal mimo jiné v restauraci pražského hotelu Four Seasons, 
kde jste získali při vašem působení michelinskou hvězdu. Co vám to dalo do 
dalšího působení? 
Získat michelinskou hvězdu stojí hodně sil i práce. Ještě složitější je její obhajoba, 
protože musíte udržet dlouhodobě kvalitu všech jídel. Do dalšího působení mi 
to dalo samozřejmě hodně. Uvědomil jsem si také, že můžete vařit z  lokálních 
surovin a  pracovat zároveň i  s  drahými produkty, jako třeba letní lanýže, 
a vytvořit v této kombinaci prvotřídní gastronomii i v Česku. 

Nyní jste šéfkuchařem nově otevřeného La Bottega Oaks Deli Bistro 
v  Nebřenicích, které je součástí nového komplexu Oaks Prague. Na co byste 
hosty z okolí pozval? 
Určitě bych je pozval na jedinečné místo se specifickou atmosférou a výborným 
jídlem, nejen italským. À la carte menu uspokojí každého, od snídaně přes oběd 
až po večeři. V  letních měsících si lze vychutnat italskou pohodu na terase. 
Pravidelně připravujeme i speciální menu. 

Nemusí se hosté bát, že se jedná o vysokou a drahou gastronomii?
Určitě se bát nemusí, naše jídla jsou cenově uzpůsobena tak, aby si je hosté mohli 
dovolit a hlavně je ochutnat. 

Specializujete se na italskou kuchyni, co byste z jídelního lístku vypíchl? 
Doporučil bych tatarák z mořského vlka, ten je u nás hodně oblíbený. Dále pak 
náš mozzarella bar nebo agnolloti del plin plněné vepřovým masem s máslovou 
omáčkou se šalvějí a sýrem Pecorino Romano. I další položky na menu stojí za 
ochutnání. Přijdou si zde na své jak milovníci masa, ryb a těstovin, které sami 
vyrábíme, tak i milovníci chutných a osvěžujících salátů. 

Jaké chystáte speciální menu na podzim? 
Ke konci září připravujeme speciální menu, kde budou hrát prim mušle. Říjen 
bude pak ve znamení hub. Hosté se mohou těšit i na vinné párování a speciální 
drinky k těmto tematickým pokrmům. 

Na jakou akci se můžeme těšit v září? 
Těšit se můžete na Prague Mussel Week, který se koná od 26. 9. do 2. 10. a my 
budeme součástí této krásné akce. Rádi bychom pozvali hosty na mušlový týden. 
Budeme nabízet mušle s 1+1 porcí zdarma. Pro získání slevy stačí, aby si hosté 
vygenerovali voucher na stránkách www.praguemusselweek.cz a  předložili 
kód při objednávce. 

La Bottega Oaks Deli Bistro 
v čele se šéfkuchařem 
Janem Klimentem přináší 
do regionu prvotřídní 
gastronomii

V  květnu byla na nově vzniklém náměstí, které je 
součástí rychle rostoucího rezidenčního komplexu Oaks 
Prague, otevřena nová restaurace. Jejím šéfkuchařem je 
Jan Kliment, který vás do Nebřenic nedaleko Popoviček 
srdečně zve nejen na italskou kuchyni, ale i na speciální 
menu založené na lokálních surovinách. Položili jsme mu 
několik otázek.

 
Vlasta Málková, 
místostarostka

další volební období uteklo a za pár týdnů se se-
tkáme u  komunálních voleb. Je to pro mne čas, 
kdy se již potřetí v roli místostarostky ohlížím a bi-
lancuji svou práci.

Uplynulé čtyři roky byly odlišné od kterýchkoliv 
předtím. Řešili jsme řadu výzev se stavbami, re-
konstrukcemi a  opravami infrastruktury v  obci. 
Obrovským problémem, se kterým bojujeme, byl 
a je nedostatek vody. K tomu covidové lockdow-
ny, vládní restrikce, strach z neznámého onemoc-
nění. A ve chvíli, kdy jsme se chtěli nadechnout, 
přišla válka na Ukrajině a energetická krize.

přes to všechno však vidím okolo sebe lidi, kteří se 
dokázali semknout, vzájemně si pomáhat a praco-
vat bez ohledu na odměnu a čas. Zřejmě je to tím, 
že v  naší obci je spousta srdcařů, dobrovolníků, 

kteří se zapojují do organizace akcí, trénují děti 
v  nejrůznějších sportech, chodí přednášet a  po-
máhat seniorům. Hasiči, jejichž práce si váží ne-
jenom místní, ale kteří si vydobyli respekt svými 
profesionálními zásahy v  širokém okolí. Také se-
nioři se angažují v řadě akcí a hlavně si pomáhají 
navzájem.

Máme stabilní a  sehraný tým zaměstnanců, kteří 
pracují na obecním úřadě nebo v pracovní četě. 
s  jejich pomocí jsme dokázali společně zvládat 
stále rostoucí agendu úřadu bez nabírání dalších 
lidí i poté, co byl starosta Milan Vácha v roce 2020 
zvolen jako uvolněný radní pro oblast vzdělává-
ní a sportu středočeského kraje. Dobře fungovali 
i zastupitelé, kteří bez ohledu na uskupení, za kte-
ré byli zvoleni, hledali konstruktivní řešení pro co 
největší prospěch občanů.

Jste to vy, kdo dáváte smysl mé práci a také ener-
gii pro dny, kdy se něco nedaří. Vážím si místa, 
kde žiji, a lidí, které zde každý den potkávám. 

Děkuji vám všem.

komerční prezentace

Milí spoluobčané,
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Průtah II/105 
a potíže 
s vodou

Vlasta Málková, 
místostarostka

Ve středu 29. června prošla obcí blesková po-
vodeň, způsobená intenzivními přívalovými 
srážkami a předchozím nasycením půdy. 

Dle Českého hydrometeorologického ústa-
vu byl měřen srážkový úhrn na stanici Jílové 
u  prahy v noci z 28. 6. na 29. 6. Bylo zjištěno, 
že se 29. 6. opakovaně vyskytl  déšť, který 
odpovídá definici přívalového deště podle 
G. Hellmanna s úhrnem srážek 10 až 80 mm za 
dobu kratší než 180 minut. naměřené srážko-
vé úhrny přesahující 80 mm za 24 hodin se ve 
středních Čechách vyskytují v průměru jednou 
za 100 let. Tento stav způsobil řadu problémů.

Voda nestačila odtékat, před obecním úřadem 
uvízlo několik aut, došlo k zaplavení sklepů 
nemovitostí, hasiči vyjížděli k zásahům celou 
noc. Ve čtvrtek ráno jsme zjistili, že došlo také 
k zaplavení obecních vrtů. Vrty jsme museli od-
stavit. Tento lokální zdroj vody je po předchozí 
přívalové srážce stále kontaminován, i když se 
voda odčerpává a vrty dezinfikují. naše vodní 
zdroje jsou dočasně nahrazovány jinými, ale vo-
dy je stále nedostatek. proto musíme přistou-
pit ke spuštění nouzového zásobování vodou 
z  posázavského vodovodu. Technická skupina 
doporučila propojit přivaděč přímo do stávající 
vodovodní sítě obce psáry, provést úpravy při 
redukci tlakových pásem a  zprovoznit pouze 
část úseku nového přivaděče, která nevykazuje 
vady a je provozuschopná. Toto nouzové řešení 
ponechá havarovaný úsek přivaděče délky cca 
850 m v komunikaci psárská, pražská v suchém 
stavu pro následnou opravu. Vzhledem k nespl-
nění bodů smlouvy o dílo vodovod ani kanali-
zaci obec stále nepřevzala. nyní se vyhodnocují 
znalecké posudky.

problémy s nedostatkem vody v obci jsou obrov-
ské, proto vyzýváme obyvatele k šetření s vodou.

Komunální  
volby  
2022

Vít Olmr,  
radní

Volby do Zastupitelstva obce Psáry se letos 
uskuteční v termínu 23. a 24. září 2022. Volby 
proběhnou v zasedací místnosti obecního úřa-
du a  mají jen jediný volební okrsek. V  tomto 
článku se dozvíte vše o volbách do ZO. I přes-
to, že letos kandiduje pouze jedno uskupení, 
na  celkovém počtu voličů záleží, jaký mandát 
bude nové zastupitelstvo mít.

KDY A KDE SE VOLBY KONAJÍ

Volby proběhnou v pátek 23. 9. 2022 od 14.00 
do 22.00 hod. a v sobotu 24. 9. 2022 od 8.00 
do 14.00 hod. v prostorách zasedací místnosti 
obecního úřadu na adrese pražská 137, 252 44 
psáry.

právo volit má občan České republiky, který 
alespoň v druhý den voleb dosáhl věku nejmé-
ně 18 let a je v den voleb přihlášen k trvalému 
pobytu v obci psáry.

po prokázání totožnosti (občanský průkaz, 
cestovní pas) bude voliči umožněno hlasovat. 
Hlasovací lístky budou voličům dodány nej-
později 3 dny přede dnem konání voleb. V den 
voleb volič může obdržet hlasovací lístky i  ve 
volební místnosti.

Lidé, kteří se ze zdravotních důvodů nemo-
hou dostavit do volební místnosti, mohou 
kontaktovat členy volební komise na  telefonu 
241 940 454 (koncem týdne na obecní úřad či 
v pátek do volební místnosti). Ta k němu v so-
botu dopoledne vyšle své zástupce s  mobilní 
volební urnou.

KDO KANDIDUJE

Letos do zastupitelstva obce kandiduje 
pouze jedno uskupení, a  to sTArOsTOVÉ 

a neZÁVIsLÍ.

přesto je účast ve volbách důležitá, protože určí, 
jak silný mandát bude nové zastupitelstvo mít.

JAK VYPLNIT HLASOVACÍ LÍSTEK

na rozdíl od senátních nebo parlamentních vo-
leb se zde nekroužkuje, ale křížkuje. Volit může-
te buď celé uskupení, nebo jednotlivé kandidá-
ty (kombinace v letošních volbách díky jedinému 
uskupení nedává smysl). Zastupitelstvo psár 
a Dolních Jirčan má 15 členů. Volič má tedy „15 
hlasů“.

•	 nejjednodušší (a vlastně nejjistější) variantou 
je vybrat celou stranu či uskupení. V tom pří-
padě se všech 15 vašich hlasů promítne do 
15 kandidátů strany.

•	 Další variantou je zakřížkovat pouze vybrané 
kandidáty. V  tom případě hlas získají kon-
krétní kandidáti. na  výsledek strany to díky 
jediné kandidátce nebude mít vliv, ale lze tak 
upřednostnit kandidáty. nesmí však být za-
škrtnuta rovněž strana.

•	 Je-li na  hlasovacím lístku označena volební 
strana křížkem ve čtverečku v  záhlaví jejího 
sloupce a současně jsou označeni kandidáti 
této volební strany křížkem v rámečku před 
svým jménem, k označení kandidátů se ne-
přihlíží.
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Představujeme 
vám kandidáty

STAROSTOVÉ 
a NEZÁVISLÍ

Mgr. Milan Vácha – staros-
ta obce, 46 let

Je starostou obce od ro-
ku 2010, pod jeho vede-
ním se daří nejenom roz-
víjet infrastrukturu obce, 
ale i  vytvářet a  naplňovat 
vize vedoucí k  neustá-
lému zlepšování života 

v  naší obci. Je radním pro vzdělávání a  sport 
středočeského kraje.

Olga Kramosilová – dů-
chodkyně, radní obce, 
65 let

Bývalá ředitelka mateřské 
školy, nyní radní a  členka 
sociální komise, která se 
angažuje v  práci se seni-
ory i  dětmi. navštěvuje 
seniory doma, ať již při po-

moci v tíživých situacích či u příležitosti životní-
ho jubilea.

Mgr. Martina Běťáková 
– vedoucí oddělení pod-
pory škol, místostarostka 
obce, 43 let

Od roku 2014 je neuvolně-
nou místostarostkou, v ob-
ci má na starost problema-
tiku vzdělávání a  dotací 
a vede rC Domeček s dět-

skou skupinou Klubíčko a  mikrojeslemi rafík. 
Je vedoucí oddělení podpory škol na  MŠMT 
a předsedkyní školské komise sTAn.

Filip Šmergl – hasič, 26 let

profesionální i  dobrovol-
ný hasič. Aktivně se po-
dílí na  preventivních bez-
pečnostních programech 
a osvětě pro naše děti.

Ing. Antonín Rak – eko-
nomický a  bezpečnostní 
ředitel PRŮMSTAV, a.  s., 
zastupitel obce, 52 let

Jako předseda vydobyl 
finančnímu výboru vše-
obecný respekt. Za dobu 
svého působení zavedl 
řadu funkčních pravidel 

a  uvedl v  život zejména finanční plánování – 
Cash flow.

Bc. Miloslav Burián – ha-
sič, zastupitel obce, 48 let

profesionální i dobrovolný 
hasič, velitel JsDH Dolní 
Jirčany, který spolupracu-
je na  strategii vybavování 
a výcviku jednotek požární 
ochrany. Aktivně se podílí 
na  preventivních bezpeč-

nostních programech a osvětě pro naše děti.

Ing. Jitka Svobodová – 
podnikatelka, zastupitel-
ka obce, 51 let

Dlouholetá členka redakč-
ní rady psárského zpravo-
daje, členka sociální a kul-
turní komise, podílí se 
na organizaci zájezdů pro 
seniory a  aktivně se jich 

účastní jako průvodkyně.

Tomáš Pecháček – pod-
nikatel, zastupitel obce, 
46 let

soukromý podnika-
tel a  výkonný předseda 
sK Čechoslovan Dolní 
Jirčany patří mezi hlavní 
představitele sportovního 
života v  obci. Je kdykoliv 

připraven pomoci v činnosti sK i při práci s dět-
mi a nezřídka této činnosti podřizuje i své pod-
nikání.

Milan Vinecký – podnika-
tel, 54 let

soukromý podnikatel 
v  oblasti kovozpracování, 
sváření a souvisejících čin-
ností s mnohaletou tradicí 
působení v obci.

MUDr. Jaroslav Sokol - 
soukromý gynekolog, 
66 let

Dlouholetý pracovník re-
dakční rady psárského 
zpravodaje. natáčí a zpra-
covává zastupitelstva i jiné 
akce v obci.

Ing. Hana Šmídlová MBA 
– ekonomka, personalist-
ka, 54 let.

Vystudovala VŠe a  Katz 
Graduate school 
of Business v  praze 
a  pittsburghu. V  psárech 
bydlí od roku 1999. po 25 
letech kariéry v  korporaci 

v  současné době pečuje o matku a věnuje se 
dobrovolnickým projektům. V naší obci vede již 
několik let Angličtinu u čaje pro seniory.

Ing. Hana Ortová – eko-
nomka, jednatelka Master 
Audit s. r. o., 66 let

svou důsledností jako 
členka finančního výboru 
přispívá k  efektivní a  dů-
sledné kontrole hospoda-
ření obce a  školy. pracuje 
v  oblasti auditu, ekono-

mického poradenství a účetnictví.

Mgr. Jiří Kučera – supervi-
zor, dotační specialista, 
zastupitel obce, 43 let

Již více než 7 let po-
skytuje supervize v  so-
ciálních službách, 
pracuje v místní akční sku-
pině Dolnobřežansko, má 
na starosti investice do in-

frastruktury přes program IrOp. s manželkou se 
rozhodl provozovat Dětskou skupinu Michael 
v Dolních Jirčanech. 

Vít Olmr – elektrotechnik, 
radní obce, 46 let

podnikatel v  oblasti elek-
troniky, webmaster a foto-
graf aktivně zapojený do 
života v obci. stará se o IT 
infrastrukturu na obci i ve 
škole a  školce, spravuje 
obecní web a je garantem 

právních předpisů obce. Zastupuje obec psáry 
jako zakládajícího člena platformy Otevřená 
města.

Vlasta Málková – podnika-
telka, místostarostka ob-
ce, 57 let

Již 12 let působí ve funk-
ci místostarostky a  svou 
činnost věnuje zejména 
rozvoji vodohospodář-
ské infrastruktury, soci-
ální a  kulturní oblasti, 

psárskému zpravodaji, práci se seniory, snaze 
o soudržnost a zapojení občanů do dění v obci. 
Je členkou předsednictva spolku pro obnovu 
venkova.
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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 od 
14. 9.

úterý Korálkování 15.00 Třináctka

čtvrtek Zpívání 16.00 Třináctka

čtvrtek Jóga se Šárkou 18.00
ZŠ od 
30. 9.

*) Zdravotní cvičení *) Laguna

září

1. 9. Angličtina u čaje 9.00 Třináctka

12. 9. Procházka s trek. holemi 10.00 před OÚ

14. 9. Diskuzní středa 14.00 OÚ

15. 9. Angličtina u čaje 14.00 Třináctka

22. 9.
Jak na tablet a chytrý 
telefon 8.30 Třináctka

22. 9.
Jak na tablet a chytrý 
telefon – pokračování 13.00 Třináctka

28. 9. Svatováclavské posvícení 13.00 náves DJ

29. 9. Univerzita třetího věku 14.00 Třináctka

29. 9. Angličtina u čaje 9.00 Třináctka

říjen

6. 10. Kavárnička 14.00 Třináctka

10. 10. Procházka s trek. holemi 10.00 před OÚ

12. 10. Univerzita třetího věku 14.00 Třináctka

13. 10. Angličtina u čaje 9.00 Třináctka

26. 10. Univerzita třetího věku 14.00 Třináctka

27. 10. Angličtina u čaje 9.00 Třináctka

KALENDÁŘ AKCÍ
prO senIOrY

*) Bude upřesněno 

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

VÝLET DO RODINNÉHO 
SKLÍPKU — ODJEZD
Odjezd na dvoudenní podzimní zájezd 
na  Moravu do rodinného sklípku ve Velkých 
pavlovicích ve dnech 10.–11. září bude 
v 8.30 hod. z dolnojirčanské návsi a autobuso-
vých zastávek psáry směrem na prahu a od OÚ.

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

KURZ ZPĚVU
Vzhledem k pandemii a k zákazu zpívání jsme 
náš kurz zpěvu museli zrušit. Začínáme úplně 
znovu. pokud se chcete přidat a  učit se zpěv 
s  paní Helenou petrovou, budeme se na  vás 
těšit. Hlásit se mohou senioři, ale samozřejmě 
i mladší generace. Můžeme utvořit prima zpíva-
jící tým. Zpívání začne od září na dolnojirčanské 
návsi ve Třináctce, čas a den upřesníme.

Hlásit se můžete na  mailu trinactka@psary.cz, 
bližší info u Vlasty Málkové 602 714 101.

DISKUZNÍ STŘEDA
Zveme naše seniory na další diskuzní středu 
s místostarostkou Vlastou Málkovou. setkání 
se koná na Obecním úřadu v  psárech dne 
14. září od 14 hodin.

Pojeďte s námi 
do divadla
4. října od 19 hodin vás zveme na divadelní ko-
medii Rodina je základ státu do divadla palace 
na  Václavském náměstí. pojedeme opět spo-
lečně autobusem z naší obce ze známých zastá-
vek psáry, psáry OÚ a Dolní Jirčany v 17.15 hod. 
Cena vstupenky je 300 Kč (poloviční cena než 
v divadle).

Vstupenky si můžete zakoupit v  pokladně 
OÚ psáry v úředních hodinách.

RODINA JE ZÁKLAD STÁTU

V  londýnské nemocnici U  svatého Ondřeje 
se dva dny před Štědrým dnem doktor David 
Mortimore (Miroslav Etzler) připravuje na  dů-
ležitou ponsobyho nadační přednášku, která 
mu může pomoci v tolik očekávaném kariérním 
postupu.

potřebuje k tomu jenom klid a čas, ale ani jed-
noho se mu nedostává. Chvíle soustředění před 
vystoupením mu znesnadňuje běžný provoz ne-
mocnice, příprava vánočního představení a ta-
ky nečekaná návštěva jeho bývalé milenky Jane 
(Sabina Laurinová) a jejího ještě nečekanějšího 

„dárečku“. Zoufalý lékař prosí o pomoc přítele 
Huberta (Petr Motloch), ale tato prosba situa-
ci jenom komplikuje a  příchodem manželky 
rosemary (Vanda Hybnerová) a dalších postav 
se ještě více zamotává. Výsledkem jsou neuvě-
řitelné, typicky cooneyovské zmatky.

rodina je základ státu je v  Divadle palace po 
představení prachy!!! dalším textem uznáva-
ného mistra frašky raye Cooneyho. Jeho hry 
vycházejí z nejlepších tradic anglické komedie 
s komplikovanou zápletkou a suchým britským 
humorem. ne náhodou mu v roce 2005 udělila 
královna za služby britskému dramatu titul dů-
stojníka Řádu britského impéria.

Popis fotografie: Vanda Hybnerová, Richard 
Trsťan, Miroslav Etzler, Petr Motloch v komedii 
Rodina je základ státu, foto: Roman Albrecht

BABIČKY ČTOU DĚTEM POD LÍPOU
přijďte na setkání seniorů a dětí z Mateřské 
školy. Babičky budou číst dětem pohádky 
nebo vyprávět příběhy. Akce se bude konat 
pravidelně každý měsíc. Začínáme 15.  září 
ve 13.30  hod. ve Třináctce. Další akce bude 
20. října ve 13.30 hod.

Jaroslav Antoš
Petr Bradáč
Helena Breziková
Alexandr Bukovský
Miloslav Burian
Ludmila Buriánová
Věra Cikánková

Ladislav Čermák
Petr Drábek
Zdeňka Háchová
Marie Heráková
Marie Holušová
Blanka Hrušová
František Kočka

Miroslava Lazoriková
Miroslav Pejchal
Miroslav Pek
František Petrásek
František Prokeš
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Svatováclavské 
posvícení

 
 

Vlasta Málková, 
místostarostka

Konec září již tradičně do naší obce přináší 
oblíbené svatováclavské posvícení. Ve středu 
28.  9. se na  dolnojirčanské návsi opět potká-
me a těšit se můžete na bohatý program, stán-
ky a vystoupení dětí ze základní školy. Zejména 
pro ně, tedy pro naše nejmenší, jsme připravili 

velkou sokolnickou show, královský rytířský tur-
naj, šermířské klání, středověkou střelnici s luky, 
šípy a sekyrami i verbováníčko – rytířský výcvik 
pro malé princezny a  pážata. Chybět nebude 
ani tradiční loutkové divadlo, dobová tkalcov-
na, lazebna, keramická dílna, středověká kuchy-
ně i dobové tržiště.

Odpolední program odstartuje příjezd kníže-
te Václava s  družinou. náves se zaplní stánky 
s  nejrůznějším občerstvením a  posvícenskými 
dobrotami.

přijďte si užít odpoledne plné dobré nálady, 
jídla a pití a potkat se se sousedy z celé obce!

Obec Psáry - Dolní Jirčany Vás srdečně zve na

Kdy:  
v sobotu  3. září 2022
od 13.00 do 18.30 hod.
(poslední start v 17 hod.)

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

Startovné:
50,-  Kč

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

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

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

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

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

Vítá Vás 11. Pohádkový les

První desítka pohádkových lesů je za námi, vstupujeme do té další, pojdťe ji přivítat s námi!
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Je vám 65 a více let? ZDARMA vás naučíme, jak správně ovládat
tablet nebo chytrý telefon a jak se bezpečně pohybovat na internetu.

Seminář Jak na tablet a chytrý telefon

Kdy: 22. 9. 2022 od 8:30 do 12:30 hod. (noví zájemci),
a od 13:00 do 17:00 hod. (absolventi předchozího kurzu)

Kde: Klub seniorů Třináctka, Hlavní 13, Dolní Jirčany, Psáry

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

čtyřhodinový seminář pro 12-15 účastníků

Nahlaste svůj zájem na kontaktech:  
tel: 602 714 101, e-mail: trinactka@psary.cz

Semináře pro 
seniory zdarma

Aktivity projektu Zvyšování digitální gramotnosti seniorů s Moudrou Sovičkou v roce 2022 jsou podpořeny z dotačního 
programu Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností.

Přineste si s sebou svůj (dostatečně nabitý) tablet nebo chytrý telefon. Po domluvě můžeme i zapůjčit.
Akce budou probíhat za platných vládních podmínek. 
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Dýňobraní
Tak jako každý rok, i letos zveme všechny děti, 
jejich rodiče a prarodiče v sobotu 22. října na 
dolnojirčanskou náves na tradiční Dýňobraní.

A na co že se můžete těšit? Děti si vydlabou 
a dle své fantazie nazdobí dýni, kterou bude 
možno zakoupit na místě. Chybět nebudou ani 
dílničky, které připravují paní učitelky z mateř-
ské školy, soutěž o nejlepší masku a nejhezčí 
dýni, dýňové pochoutky a živá hudba.

V podvečer se vydáme s rozsvícenými lam pióny 

k rybníku Junčáku a dále na pohádkovou louku, 
kde bude pro starší odvážné děti připravena 
večerní bojovka. registrace bude uveřejněna 
na webových stránkách obce.

Noční bojovka 
— staré pověsti 
české

Mgr. Martina Jedličková

Bylo nebylo, dávno tomu. není již mezi námi ni-
kdo, kdo by tyto časy pamatoval, a přece o nich 
víme téměř vše. Známe jména dávných hrdinů, 
známe příběhy jejich životů. A co neznáme, to 
si domyslíme nebo si to za nás již před časem 
domysleli jiní, a jejich „pravdivé“ příběhy si pře-
dáváme z generace na generaci.

Že nevíte, co se vám snažím říct? Malá nápo-
věda jistě pomůže. Žil jednou jeden moudrý 
vladyka, který měl 3 dcery. nejmladší z  nich 
oplývala nejen krásou, ale i  moudrostí, doká-
zala vidět budoucnost, za muže si zvolila zakla-
datele mocného panovnického rodu. Obě její 
sestry žily v hradech, které nesly jejich jména. 

Členka její družiny lstí a krásou omámila jistého 
muže v dobách zvaných Dívčí válka.

Krok, Libuše, přemysl, Bivoj, Šárka, Ctirad a dal-
ší postavy starých pověstí českých a  příběhy 
české země na vás čekají 22. října po setmění 
na noční bojovce, která tentokrát oživí postavy 
dávné minulosti. Vezměte s sebou nejen odva-
hu, ale i důvtip a bystrost, vždyť čelit moudrosti 
samotné kněžny Libuše či síle udatného Bivoje 
nebude zrovna jednoduché.

setkáme se na  „pohádkové louce“ (křižovat-
ka ulic Javorová a  Ke Kukaláku), trasa povede 
lesem a  trvat bude cca 50 minut. s  sebou te-
dy pevné boty, baterku, a hlavně spoustu od-
hodlání. Toto platí pro školní děti, předškolním 
dětem doporučujeme na cestu „přibalit“ ještě 
rodiče. 

Bližší informace o akci a registrace pro 2– 3člen-
né skupinky dětí budou na konci září uveřejně-
ny na webových stránkách www.psary.cz.
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Podzimní zájezd 
nejen na  
zámek Blatná

Ing. Jitka Svobodová

sociální a kulturní komise připravila další letoš-
ní výlet, který nás zavede na jihovýchod Čech.

Zámek Blatná se řadí k  nejzachovalejším vod-
ním panských sídlům v České republice. K jeho 
vybudování pozvali majitelé na Blatnou proslu-
lého stavitele Benedikta rejta. Od roku 1798 
patří Blatná Hildprandtům z  Ottenhausenu, 
za jejichž působení byl původní hrad na konci 
18. století a počátku 19. století změněn na zá-
mek. Blatenský zámek patří k  filmaři nejvyhle-
dávanějším lokalitám a  jako takový si zahrál 
v řadě filmů a pohádek, jako např. Šíleně smut-
ná princezna či Bílá paní.

Zámecký park patří k  nejpůvabnějším místům 
v regionu. Je protkán potůčky, mostky a cestička-
mi s nádhernými alejemi. Oblíbenou atrakcí zá-
meckého parku je početné stádo daňků skvrni-
tých, kteří se zde volně pasou, stejně jako hejno 

pávů. Ozdobou parku je mnoho letitých dubů.

po prohlídce zámku a parku půjdeme na spo-
lečný oběd. Odpoledne navštívíme město 
písek. Až půjdete přes tamní kamenný most, 
uvědomte si, že kráčíte po nejstarším mostě 
v  Česku, který vznikl už během druhé polo-
viny 13. století. naopak ryze moderní je další 
písecká zajímavost, kterou odtud uvidíte jako 
na  dlani: nábřeží podél Čechovy ulice, zvané 
Amsterdam nebo Titanik. Domy s  barevnými 
fasádami dávají místu atmosféru nizozemského 
přístavu, zatímco s nočním osvětlením zrcadlí-
cím se ve vodní hladině prý nábřeží připomíná 
slavný zaoceánský parník.

Zájezd se uskuteční dne 13. 10. Odjezd bude 
v  8.00 hod. z  tradičních míst – z  autobusové 
zastávky v psárech, od OÚ a z návsi v Dolních 
Jirčanech. Cena 500  Kč (zahrnuje dopravu, 
vstupy a  oběd) pro trvale hlášené, pro ostat-
ní 600  Kč. Zájemci se mohou hlásit a  zároveň 
uhradit cenu zájezdu na OÚ u pí Mihely do 
20.  9. Více informací získáte u  místostarostky 
Vlasty Málkové, tel. 602 714 101. Budeme sle-
dovat aktuální covidovou situaci, při jakékoliv 
změně budete včas informováni.

Nebaví Vás sedět doma? Rádi byste se setkávali s novými prima lidmi? Chcete se naučit
novým věcem, procvičit mysl i tělo? Nevíte, co s volným časem? Tak neváhejte a přijďte
mezi nás!

Jsme parta, která se setkává při různých akcích a aktivitách. Z nabídky činností si vybere
každý.

Procházky s trekovými holemi
Cvičení jógy
Cvičení pilátes
Zdravotní cvičení
Výuka angličtiny
Trénování paměti
Univerzita třetího věku
Korálkování
Háčkování
Zpívání pro radost
Reiki a mnohé další...

A na co že se můžete těšit?

Několikrát ročně máme workshopy, přednášky na různá témata, jezdíme na výlety, do
divadla…

V klubu také pořádáme Kavárničku, kde u kávy, čaje a vlastnoručně připravených dobrot
probereme vše, co nás zájímá a těší.

Anebo prostě můžete přijít jen tak, posedět, popovídat si.

Veškerá cvičení a aktivity jsou přizpůsobeny každému jedinci. Děláte pouze to, co
zvládnete, vše je dobrovolné.

Vítány jsou i nové nápady na činnosti, které by vás zajímaly a bavily.

Přijďte vyzkoušet, těšíme se na vás!

SENIORŮ
K L U B

Třináctka

ZVE NOVÉ ZÁJEMCE

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

Z  Ř A D  S E N I O R Ů
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Převzali 
jsme šek 
na 763 000 Kč 
pro naše seniory

Lucie Libovická

Letošní slavnostní vyhlášení soutěže „Obec 
přátelská rodině a  seniorům 2022“ proběhlo 
28. června v Kaiserštejnském paláci. naše obec 
se do této soutěže zapojila již potřetí a  opět 
získala první místo v  kategorii obcí o  velikosti 
3001–12000 obyvatel.

Místostarostka paní Vlasta Málková převzala šek 
na částku 763 000 Kč, tentokrát z rukou ministra 
práce a sociálních věcí Ing. Mariana Jurečky,

Těší nás, že tato částka opět poslouží na pod-
poru aktivit pro naše seniory a umožní, aby byly 
dostupné pro všechny zájemce. Díky této dota-
ci bude možné dovybavit zahradu Klubu seni-
orů Třináctka a uskutečnit řadu výletů, předná-
šek a praktických kurzů. prvenství mezi dalšími 
obcemi z celé Čr je pro všechny, kdo se práci 
se seniory věnují, velkou motivací pro další ob-
dobí.

STALO SE První čtení 
z připravované 
knihy

Vlasta Málková, 
místostarostka

V sobotu 13. 8. jsme slavnostní otevření nové 
terasy u Klubu seniorů Třináctka spojili s prvním 
čtením z knihy o historii naší obce. Díky tomu se 
všichni příchozí mohli také seznámit s autorkou 
knihy Lenkou Muschovou.

první příběhy si účastníci vyslechli v  15 hodin 
a  druhé v  17. potěšilo nás, že na  den otevře-
ných dveří a autorské čtení přišli nejen senioři, 
ale i řada lidí mladších ročníků.

pohodlně usazeni pod košatou lípou, chráněni 
před sluncem a  s občerstvením po ruce jsme 
se přenesli do historie a  pozorně naslouchali 
příběhům o  jirčanské kovárně, psárském stat-
ku Járkových, ale také o  tajných chodbách. 
prohlédli jsme si „rodokmen“ obce, tedy časo-
vou osu historie Dolních Jirčan a psár. nikdo do-
mů nepospíchal a krásný letní podvečer vybízel 
k delšímu posezení. povídalo se, a nakonec jsme 
si i společně za doprovodu kytary zazpívali.

Víc takových dnů, které přinášejí pohodu 
a  klid do našich mnohdy uspěchaných živo-
tů. poděkování patří všem, kdo setkání při-
pravovali, autorce knihy za krásné příběhy, 
Jirkovi Římovskému za zpěv a  večer s  kytarou 

a  samozřejmě všem, kteří přišli, užili si s  námi 
čtení a milou atmosféru z prvního posezení pod 
lipou.

Příští čtení z knihy bude ve čtvrtek 6.  10. 
v 16 hodin ve Třináctce.

Letní setkání 
pod lípou

Jiřina Hiršlová

Říká se, že číslo 13 přináší smůlu, platí to však 
zřejmě jen pro ty, kdo tomu věří. naši senioři, 
kteří mají již pár let zázemí pro svá setkání ve 
Třináctce – domu číslo 13 na  dolnojirčanské 
návsi, mezi ně rozhodně nepatří. A  co teprve, 
když se akce koná 13. srpna na  zbrusu nové 
terase právě u  zmíněné Třináctky. Tahle kom-
binace čísel a  dobré nálady přinesla skvělou 
atmosféru, hojnou účast, pohoštění a nakonec 
i hudbu, u níž si mnozí z nás zazpívali.

pokud i  vy nevsázíte na  pověry, ale naopak 
na dobré sousedské vztahy a vzájemnou pod-
poru, zavítejte mezi nás. rozšíříte tak řady ak-
tivních lidí, kteří stále hledají nové možnosti, jak 
smysluplně trávit volný čas.
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Letní kino
Šárka Mihely

promítání oblíbených filmů pod širým nebem 
se stává součástí letního koloritu naší obce. Již 
několik let se v hojném počtu scházíme na dol-
nojirčanské návsi. někdy nám počasí přeje, jin-
dy musíme termín kvůli dešti o  pár dní posu-
nout. stejně tak tomu bylo i letos v červnu.

O  to více jsme si společně filmy užili, nefor-
málně a v sousedské pohodě, ať už na dece či 
na donesené židli. naši místní filmoví fanoušci 
svým hlasováním na webu obce zvolili české fil-
my Prvok, Šampón, Tečka a Karel a Po čem muži 
touží 2. Letní promítání na konci srpna zakončí-
me pohádkou Tajemství staré bambitky 2.

Tak na viděnou v červnu 2023!

Prázdninová 
kavárnička

Marie Šafaříková

naše prázdninové kavárničky bývají trochu ji-
né než ty ostatní a setkáváme se někdy i venku 
na zahradě. Letos jsme však na rozdíl od minu-
lých let zvolily naši milovanou Třináctku, kterou 
jsme si díky covidu nestihli užít tolik, kolik by-
chom si přáli.

Bylo to opět skvělé. Všechny dobroty byly tra-
dičně vynikající a trochu nezdravé a zábava ne-
měla vadu. Zpívali jsme za kytarového dopro-
vodu pánů Ládi a Jindry, kteří pro nás vybrali 
ty pravé písničky. Jen škoda, že nejsme „sezpí-
vaní“, protože nám činnost našeho pěveckého 
sboru přerušila ta potvora covid. Ale dohodli 

jsme se, že musíme znovu obnovit činnost sbo-
ru. nicméně už nyní jsme si zazpívali z plných 
plic a i na tanečky došlo.

Dozvěděli jsme se také spoustu novinek o ak-
cích, které nás čekají v nejbližším období – letní 
kino, výlet do Krušných hor, pohádkový les pro 
naše vnoučátka nebo svatováclavské posvíce-
ní. prostě my důchodci v psárech se máme fajn.

Po stopách 
hmyzu

Za třídu Soviček 
Mgr. Veronika Peterová

splešťule, chrostík, znakoplavka – ačkoliv se 
na  první pohled může zdát, že jde o  soupis 
obyvatel Bradavic nebo jiných nadpřirozených 
bytostí, ve skutečnosti se jedná o  zcela oby-
čejné „hmyzáky“, běžně se vyskytující v našich 
vodách. A  od 17. června to ví i  třída soviček 
z Mateřské školy Štědřík.

praktická výuka byla pro všechny malé badatele 
vyústěním „vodního“ tématu, které nás prová-
zelo celým předcházejícím týdnem. sovičky na-
zuly holiny, vybavily se lupami a síťkami na lov 
hmyzu a plny objevitelského nadšení se vydaly 
do lesa, kde se v Zahořanském potoku na jed-
no dopoledne staly amatérskými entomology.

největším zážitkem pro děti byl určitě lov vod-
ního hmyzu přímo v jeho přirozeném prostředí. 
Všechny se neohroženě vrhly do vody a neod-
radily je ani nánosy bahna na dně ani další pře-
kážky v  podobě kořenů stromů prorůstajících 
korytem potůčku.

Dětem se pod hladinou podařilo najít 
hned několik druhů vodního hmyzu, které 

podle určovacího klíče pojmenovaly a násled-
ně si ho v  nádobkách s  vodou odnesly do 
školky. Bonusem bylo i slunečné počasí, které 
přímo vybízelo k procházce lesem, kde byl pro-
stor i pro další tematické aktivity jako například 
hledání a skládání obrázků hmyzu.

Kromě vážky a vodoměrky už tedy známe i další 
vodní tvorečky z hmyzí říše a žádná záludná pří-
rodovědná otázka už nás nezaskočí. Vodní dob-
rodružství se pro třídu soviček stalo posledním 
zážitkem v předškolní třídě, který je navnadil ne-
jen na nadcházející prázdninové radovánky v pří-
rodě, ale také na blížící se nástup do první třídy.

VZDĚLÁVÁNÍ
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Prázdninová 
školka 
s Klubíčkem

Zdeňka Holadová,  
vedoucí dětských skupin

Dva měsíce prázdnin jsou dlouhé a ne vždy ma-
jí rodiče dost dnů dovolené nebo hlídací babič-
ky a dědečky. A tak dětská skupina Klubíčko již 
podesáté v červenci otevřela své brány dětem 
z naší obce i okolí, aby se k nám přidaly a užily 
si malá prázdninová dobrodružství s našimi lek-
torkami. Letos v červenci se Zdenička, sabina, 
Andrejka, niki a  Terka věnovaly v  průběhu tří 
týdnů celkem 54 dětem a připravily pro ně tý-
den s  piráty, školku plnou kouzel a  indiánské 
léto. I  nejmenší děti se staly velkými prázdni-
novými dobrodruhy, kteří se vydali za hledáním 

pokladu, luštili mapy, plnili úkoly, vařili bylinko-
vé čaje či vyráběli indiánské převleky. Zkrátka 
jedno velké dobrodružství!

Děkujeme rodičům za důvěru, se kterou nám 
děti svěřují, a malým táborníkům za odhodlání, 
nadšení a krásné chvíle s kamarády! Těšíme se 
zase příští léto v prázdninové školce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Je tu nový školní rok a současně s ním začíná nová fotbalová sezóna rapiďáckých mláďat! 

Všechny děti a rodiče ví, co na ně čeká od září každý rok:  
• nadepisování sešitů, zkoušení nových bačkůrek, nové předměty a čekání na další rozvrh hodin... 

 
Ne však všichni ví o tom, co se bude dít v Psárech po škole tento rok: 
Zkusíme to v krátkosti představit… 

• kvalitní tréninky, hodně sportovních prožitků, aktivit, pohybu, kamarádů, možnost fotbalově růst… 
 

Tímto tě zveme, aby sis to přišel zkusit, prožít a zamilovat si to na vlastní kůži! 
 

 JAKÉ MÁME KATEGORIE A KDY TRÉNUJEME? 
 
Školička: každé pondělí od 17 hod. a každou středu od 16 hod. 
Mladší přípravka: každé pondělí od 16 hod. (akademie), úterý a čtvrtek od 17 hod. 
Starší přípravka: každé pondělí od 16 hod. (akademie), úterý a čtvrtek od 17 hod. 
Mladší žáci: každé pondělí od 16 hod. (akademie), středa a pátek od 17 hod. 
Starší žáci: každé pondělí od 17 hod. (akademie), úterý a čtvrtek od 17 hod. 
Dorost: každé pondělí od 18 hod. (akademie), středa a pátek od 17 hod. 
 
Klub dále nabízí kroužek Atletiky, který bude každý pátek od 15.30 hod. a bude sloužit pro všechny děti 
z obce! 

 

 

 

A KDO, ŽE SE NA TEBE BUDE VLASTNĚ TĚŠIT? 
 

✓ Trenéři, kteří jsou vstřícní, vzdělaní a budí v dětech zápal do pohybu, sportu a fotbalu 
✓ Trenéři se zkušeností ze zahraničí, ligových klubů a trenéři z klubu SK Slavia Praha  
✓ Klub, který táhne za jeden provaz, jde stejnou cestou – společně 
✓ Klub, který se snaží o vytvoření jedné komunity („fotbalové rodiny“) 
✓ Klub, který úzce spolupracuje s klubem SK Slavia Praha a dalšími subjekty 
✓ Klub, který nabízí skvělé podmínky pro trénování a hraní 
✓ Klub, který nabízí podmínky pro hraní v letních, podzimních, zimních a jarních období 
✓ Klub, který nabízí rozvoj „fotbalových hvězdiček“ & „dětí“ 

 

 

 

Budeme Vás nadále seznamovat s klubem SK Rapid Psáry – včetně toho, jak a proč jsme se rozhodli stát 
moderním, rozmanitým a vzrušujícím 

amatérským fotbalovým klubem ve Středočeském kraji… 
 

 
Sportovní klub Rapid Psáry, z.s. 
Sportovní 220, 252 44,  
Psáry 
| rapid-psary.cz 
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Prázdninové 
programy  
pro malé  
i velké

Mgr. Martina Běťáková, 
místostarostka

Jako již tradičně i letos obec psáry zorganizova-
la prázdninové programy pro děti. příměstské 
tábory v ZŠ Amos pro školáky a prázdninovou 
školku v MŠ Štědřík pro mladší děti. prázdninové 
dobrodružství a zábavné letní dny si spolu s ná-
mi letos užilo celkem 120 dětí!

Zde alespoň střípky z programů, které proběh-
ly ještě před uzávěrkou. Velké díky lektorkám 
- učitelkám, které každoročně část prázdnin vě-
nují svůj čas dětem!

A těšíme se opět příští rok. 

CESTA DO PRAVĚKU
Katka, Míša a Dominika Petzovi

na  cestě do pravěku jsme podnikli výlet do 
Muzea Karla Zemana na Kampě spojený s plav-
bou lodí po Vltavě. pro děti byla nachystaná 
hra o  poklad, kde po vyluštění indicií získaly 
kód na otevření truhly s odměnou. Výlet jsme 
zakončili krmením pávů ve Vojanových sadech.

INDIÁNSKÝ TÁBOR 
A DOBRODRUŽSTVÍ 
S PŘÍŠERKAMI

Renáta a Míša Kizurová, Petra Honková a Iveta 
Herzánová

na  programu byly hry, soutěže, výtvarné dílny 
a spousta zábavy. Malí táborníci podnikli něko-
lik výletů, navštívili hasičskou zbrojnici v  praze, 
ekocentrum na  Čapím hnízdě a  nemohlo chy-
bět setkání s  jirčanskými myslivci ze spolku 
BOrOVInA. Myslivci pro děti připravili pestrý 
program u  rybníku Kukaláku. Děti si poslechly 
zajímavosti nejen o  zvířatech žijících v  našem 

okolí, ale také o plemenech loveckých psů, kte-
ré mohly všechny vidět naživo. prohlédly si také 
myslivecké trofeje, prasečí kůži, střílely z  luku. 
Myslivci trpělivě odpovídali na  zvídavé otázky 
dětí, které pokračovaly u  tradičního opékání 
špekáčků.

Děkujeme všem, kdo obohatili náš táborový 
program: Janu Honkovi za prohlídku hasičské 
zbrojnice, Štěpánce Helclové za možnost krme-
ní a hlazení koní, myslivcům za skvělé odpole-
dne, Tomáši pecháčkovi za osvěžení na  jirčan-
ském hřišti a  skvělému týmu školní jídelny za 
velmi chutná jídla!

POZNÁVÁME PŘÍRODU
Renáta Kopanicová a Michala Prokopcová

přírodovědný příměstský tábor si kladl za cíl ote-
vřít mladým přírodovědcům oči, aby si všímali 
krásy a  rozmanitosti přírody ve svém nejbližším 
okolí. Zhodnocení náplně našeho tábora jsme ne-
chaly na našich účastnících. Anička a Terezka nám 
napsaly: „Nejlepší na  tomhle táboře bylo podle 
nás všechno, ale nejlepší bylo, že jsme se toho 
spoustu naučili o  zvířatech. Měli jsme tady krá-
líky, andulku a papouška, hady, ještěrky i hmyz.“ 
Lili nám napsala: „Nejlepší na tomhle táboře bylo 
podle mě rybaření, hadi a odlévání stop.“

Ještě přidáváme pár nepodepsaných komen-
tářů: „Bylo to strašně hezké, je to ten nejhezčí 
tábor. Vyzkoušeli jsem si různé věci a není nic, 
co by se mi nelíbilo.“

„Na tomto letošním PT bylo mnoho zábavy, když 
byla zvířátka, tak jsme si o nich něco řekli a pak 
bylo mazlení.“ Také jsme se malých přírodověd-
ců zeptaly, co by chtěli vidět příští rok: „Chtěla 
bych nová zvířata. Chyběly mi tady kočky. Příště 
bych chtěla živou žábu.“

Co vzkázat budoucím účastníkům přírodověd-
ného příměstského tábora? Lektorky mají do-
ma ještě spoustu dalších zvířátek, která se nám 
letos do nabitého programu nevešla, máte se 
tedy v příštím roce zase na co těšit!

LESNÍ KRÁLOVSTVÍ 
V MŠ ŠTĚDŘÍK

Kája Bukovská a Monča Fojtíková

Týden v  „Lesním království“ utekl jako voda. 
Tajemství bylo odhaleno a poklad úspěšně na-
lezen. Užili jsme si nejen dobrodružství a slad-
kou zmrzlinu, ale také bádání v potoce, vodní 
hrátky, bojovku a spoustu legrace.
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Zprávy 
z knihovny

Mgr. Veronika Tichá

prázdniny jsou v plném proudu a my jsme rádi, 
že i  v létě se můžeme starat o  pravidelný pří-
sun emocí do vašich obýváků, postelí a houpa-
cích sítí v podobě kvalitní četby. setkáváme se 
s pozitivními ohlasy na prázdninovou otevírací 
dobu, která se nezměnila, a knihovna tedy celé 
léto fungovala stejně jako ve školním roce.

V letních měsících jsme sice nehostili školní tří-
dy, které nás navštěvovaly po celý rok, ale klid-
né prostředí knihovny bývalo využíváno jako 
místo k odpočinku pro příměstské tábory kona-
né v psárech. Děti si sem chodily oddechnout 
po vydatném obědě a ukrýt se před tropickými 
horky, která u  nás panovala skoro celý červe-
nec.

pokud si u  nás budete chtít odpočinout nad 
knížkou, časopisem nebo kávou, moc rádi vás 
přivítáme! sháníte-li konkrétní knížku, využijte 
online katalog, do kterého se můžete připojit 
i  z domova: sck.tritius.cz/library/psary. Zde si 
můžete knížky také rezervovat, nicméně pro 
rezervace a  jakékoliv dotazy ohledně knížek 
čtenáři s  oblibou využívají především e-mail 
knihovna@psary.cz, kde na všechny dotazy rádi 
odpovíme.

Co se týče zářijového programu, letos bychom 
se rádi zapojili do projektu Noc literatury, což 
obnáší hned několik předčítání ukázek z nejno-
vějších děl české i světové literatury na několika 
místech v psárech a Dolních Jirčanech, a to bě-
hem jednoho večera. Termín tohoto ročníku je 
naplánován na 21. září 2022.

Také máme v plánu pro velký úspěch zopako-
vat čtení pro nejmenší (ne)čtenáře s  panem 
učitelem Františkem pávem, který se ukázal 
jako výborný a  nadšený předčítač. stejně tak 
hodláme pokračovat v pravidelných akcích pro 
celé třídy z mateřských a základních škol – bě-
hem druhého pololetí jsme postupně přivítali 
téměř všechny třídy z MŠ Štědřík, pasovali jsme 

prvňáčky ze ZŠ Amos na  čtenáře a  dokonce 
jsme se stali pravidelným „výletním“ místem 
pro první a druhé třídy ze sousední ZŠ Jesenice. 
samozřejmostí bude opět využívání knihovny 
v rámci školního klubu ZŠ Amos.

Děkujeme, že navštěvujete knihovnu i přes léto, 
a budeme se těšit také v novém školním roce!

Otevírací doba od září bude stejná, jen v pon-
dělí jsme přidali polední pauzu, neboť nejen 
knihami živ je člověk.

 po 8–12 a 13–16 hod.
 Út 13–17 hod.
 st 13–16 hod.
 Čt 16–20 hod.

NEFORMÁLKO 
povede sabina
Centrum neformálního vzdělávání neboli 
„neformálko“ si již za skoro tři roky své existen-
ce vybudovalo v naší obci pevné místo. Zřizuje 
jej přímo obec psáry jako svou organizační 
složku a  jeho prostřednictvím organizuje zá-
jmové a volnočasové aktivity pro děti i dospě-
lé a provozuje obecní knihovnu. Hlavní zázemí 
má neformálko v ZŠ Amos, ale některé aktivi-
ty se odehrávají i ve 2. patře obecního úřadu. 
Dosud neformálko vedla Daniela Fremuntová, 
kterou v  novém školním roce vystřídá Sabina 
Grossová. Jelikož mnoho rodičů bude se 
sabinou v  kontaktu při domlouvání kroužků, 
nabízíme vám krátký rozhovor.

Sabino, působíte velmi mladě a  optimisticky. 
Jak byste se vy sama charakterizovala?

Mé osobní zájmy se pojí s mými profesními zá-
jmy, mezi které patří vzdělávání, práce s dětmi, 
organizování různých událostí a hledání nových 
výzev. považuji se za cílevědomou, přátelskou, 
upřímnou, ale nekonfliktní. Občas bojuji s pro-
krastinací, ale nikdy se mi nestalo, že bych zada-
ný úkol nesplnila.

Jaké jsou vaše předchozí pracovní zkušenosti?

Aktuálně jsem studentkou vysoké školy v obo-
ru management a  čeká mne poslední ročník 
bakalářského studia. pracovat jsem ale začala 
hned po maturitě. Odstěhovala jsem se na rok 
do Anglie, kde jsem se věnovala práci s dětmi 
a  zlepšovala své jazykové znalosti. A  dětem 
jsem se věnovala i po návratu do Čech. Od vy-
puknutí války na Ukrajině jsem pracovala jako 
vedoucí adaptační skupiny pro ukrajinské děti, 
které nadále individuálně doučuji český jazyk 
i během letních prázdnin. Měla jsem také pří-
ležitost pracovat pro CK neckermann jakožto 
asistentka v  oddělení content a  aktuálně po-
máhám také jako chůva v dětských skupinách 
Klubíčko a rafík.

Jaké pro vás bylo podílet se na programu pro 

ukrajinské děti?

Upřímně řečeno, bylo to skvělé! naučila jsem 
spoustu nových věcí nejen děti, ale i  sebe. 
pomoci jim v  tak nelehké situaci pro mě bylo 
velmi naplňující, zvlášť když u mě některé dě-
ti projevují zájem o  český jazyk i  po ukončení 
programu.

Přemýšlela jste v životě i o jiném zaměření než 
o práci s dětmi?

po základní škole jsem šla na obchodní akade-
mii, kde jsem byla rozhodnutá, že ze mě bude 
průvodce, poté letuška, a nakonec jsem dospě-
la k tomu, že mě baví vedení lidí, které teď také 
studuji na mé milované newton University.

Co vás přimělo zapojit se do týmu Neformálka?

Vzpomínám si, že jako dítě jsem měla velký pro-
blém najít kroužek, který by mě bavil. Každý rok 
jsem zkoušela něco nového a snažila se najít ně-
co, co by mě naplňovalo. Škola u nás nabízela 
hrozně málo a mně to nestačilo. proto bych teď 
ráda využila tuto příležitost a  nabízela dětem 
i dospělým pestrou paletu zajímavých kroužků 
a  workshopů ve všech různých oborech, kde 
si každý přijde na své. A navíc pozice vedoucí 
neformálka spojuje obě dvě oblasti, které mě 
baví, práci s dětmi a management.

Děkujeme za rozhovor a těšíme se na to, co nám 
Neformálko v novém školním roce přinese.

Přihlašování na kroužky bude 
spuštěno v sobotu 10. 9. v 8 hod. ráno.
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vyjížděli i  několikrát denně. Kvůli špatně uha-
šenému grilu na terase chatky došlo k přenosu 
a  rozšíření požáru na  túje a  uskladněné dřevo 
pod terasou. naštěstí všímavost okolních cha-
tařů, včasné ohlášení a  navedení naší cisterny 
v obtížně přístupném místě až ke konkrétní cha-
tě zabránilo větší škodě. Bohužel, mnohé cesty 
jsou zarostlé nebo obsazené odstavenými vozi-
dly. Takto vytvořená překážka pak zapříčiní delší 
dojezd jednotky. Zde se tak naštěstí nestalo. 

Méně štěstí měl majitel domu v  Dolních 
Břežanech. Zasahovali jsme tam u  požáru ga-
ráže vzniklého od elektrokoloběžky. při návra-
tu na základnu do Jirčan jsme si všimli silného 
kouře z  obce Ohrobec. Ihned jsme to oznámi-
li na  operační středisko a  vyrazili tam. Mělo se 
jednat o požár kůlny, množství kouře však tomu 
neodpovídalo. na místo se začalo sjíždět mno-
ho profesionálních a  dobrovolných jednotek. 
Jednalo se totiž o  požár nejen kůlny, ale i  díl-
ny, garáže, osobního auta a  střechy rodinného 
domu. efektivním nasazením útočných proudů 
bylo zastaveno šíření požáru na  další místnosti 

domu. přesto jsou škody velké.

Kvůli velkému suchu nám dělají starosti lesní 
požáry. Mohutný požár v Hřensku ukázal na nut-
nost vybavení jednotek i pro tyto druhy nasaze-
ní. Jedná se především o malé průměry hadic, 
znalost terénu, spolupráci s lesníky, lehké vyba-
vení našich hasičů. Většinu těchto věcí již máme 
a efektivně je používáme. Tyto zásahy jsou vždy 
dlouhodobé. Šíří-li se požár kořeny, musí se najít 
ohnisko, kořen vykopat a vše řádně prolít vodou. 
pokud se na místě nachází vhodné složení vy-
schlého podrostu, může se požár šířit v korunách 
stromů nebo, jak se stalo na  několika místech 
v Hřensku, i frontálně. Buď se vám podaří nápor 
zastavit, nebo utečete… Máte-li kam a dost času. 
V našem rajonu se většinou jednalo jen o menší 
požáry holiny a lesní školky u popovic. Tyto požá-
ry rozhodně nepodceňujeme, výcvikem a vyba-
vením se stále připravujeme k nasazení.

Je nás sice málo, jsme však parta, na kterou se 
můžete vždy spolehnout.

Příjemný konec léta vám přejí jirčanští hasiči

Na lesní požáry  
jsme  
připraveni!

Bc. Miloslav Burián, 
velitel JSDH Dolní Jirčany

Koncem horkého léta se výjezdy naší jednotky 
blíží k číslu šedesát. Během jara a  léta jsme se 
zúčastnili všech druhů zásahů. Zaměstnávaly nás 
povodně, dopravní nehody, technické zásahy, 
požáry domů a lesní požáry. Čas jsme si našli i na 
ukázky techniky a zásahu pro děti, dětské tábory 
a výročí založení sousedních sborů.

přívalový déšť zvedl významně hladinu poto-
ka a  kvůli nízko uloženým lávkám se začalo 
v  psárech vytvářet jezero. naplavené dřevo za-
čalo omezovat průtok. Díky psárským a  našim 
hasičům se podařilo tok potoka kontrolovat 
a  lávky čistit. průtok se tím ustálil. Obdobná si-
tuace byla i na Štědříku. naplavené dřevo z lesa 

a  nízko položené lávky v  potoce zapříčinily za-
plavení hlavní komunikace. Bohužel se našel ne-
zodpovědný řidič, který do vytvořeného jezera 
bezmyšlenkovitě vjel. po vytažení vozidla se za-
dřeným motorem bylo prováděno čištění kaná-
lových vpustí a koryta potoka. Voda se tak vrátila 
zpět do potoka a  zbytek laguny byl odčerpán. 
podobný problém s vodou nastal i v sousedních 
obcích. V době našeho největšího nasazení nás 
překvapila žádost o  vyčerpání odpadní jímky 
nebo spodní vody ze sklepa. V obou případech 
jsme oznamovatelům navrhli řešení jejich pro-
blému a  okamžitě jsme jeli tam, kde nás bylo 
opravdu potřeba.

Dopravní nehody nás zaměstnávají ve stej-
ných lokacích. Jedná se hlavně o pražský okruh 
a nově otevřenou spojku z kruhového objezdu 
na  Zlatníky. Tam vyjíždíme nejčastěji a  bohužel 
vždy se jedná o nehody se zraněním účastníků. 
Dávejte prosím v  tomto úseku pozor, následky 
nepozornosti bývají fatální.

požárů bylo naštěstí méně, někdy jsme však 
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SK Rapid Psáry 
postoupil do 
krajské 1.B třídy

Zdeněk Balouš,  
trenér „A“

Hodnocení podzimní části sezóny 2021/2022 
jsem začínal slovy, že to pro mě nebude jedno-
duché. Ano, podzimní část nebyla jednoduchá, 
o to šťastnější byl pro nás konec sezóny. Ročník 
2021/2022 se pro klub Rapid Psáry stal histo-
rickým milníkem, kdy jsme poprvé v  historii 
postoupili do krajské soutěže 1.B třídy.

Do jarní části se uzdravila spousta marodů 
a  podařilo se nám doplnit tým o  dva hráče. 
první tři utkání v  jarní části jsme hladce vyhrá-
li, a  to v  Chotči 6:1, doma s  Hostivicemi 10:0 
a doma s Libří opět 6:1. snový začátek, ale sou-
peři z předních příček tabulky měli teprve při-
jít. na velikém hřišti v Dobrovízi jsme nezvládli 
druhý poločas a  prohráli 3:1. následně jsme 
doma porazili Zlatníky 6:0 a jeli do Tuchoměřic. 
Věděli jsme, že to bude zlomový zápas v  boji 
o  první místo v  okresním přeboru, a  ten jsme 
nezvládli. prohráli jsme jednoznačně 4:0 a tušili 
jsme, že nám první místo a roky vysněný postup 
uniká.

po domácí výhře nad roztoky 5:0, povinné vý-
hře v Dobříči 10:2 a výhře s povltavskou FA C 3:0 
se začalo mezi delegáty proslýchat, že se v tom-
to ročníku bude hodně sestupovat a  do kraj-
ských soutěží možná postoupí i dva týmy. nikdy 
jsme nepřestali hrát na  vítězství, vždy jsem se 
snažil hráče motivovat k maximálním výkonům, 
a to se vyplatilo. Do konce sezóny jsme již ne-
prohráli, zatímco soupeři v boji o druhé místo 
záhadně ztráceli body s  papírově mnohem 
slabšími soupeři. Doma jsme porazili v té době 
třetí Dolní Břežany 3:2, ve Štěchovicích vyhráli 
2:0 a v posledním zápase jsme doma porazili 

Zbuzany B v divoké přestřelce 7:5. To už jsme 
měli informace, že z okresního přeboru oprav-
du postupují dva týmy, my byli v tu chvíli jasně 
druzí, a tak mohly vypuknout oslavy.

V jarní části sezóny jsme ztratili pouze 6 bodů, 
když jsme prohráli v  Dobrovízi a  s pozdějším 
vítězem okresního přeboru Tuchoměřicemi. Za 
sebe musím sportovně uznat, že Tuchoměřice 
měly nejlepší tým v  soutěži a  zaslouženě po-
stoupily.

V  tuto chvíli se již pilně připravujeme na pod-
zimní část krajské soutěže 1.B třídy. Tréninky 
probíhají dvakrát týdně v  počtu 14–18 hráčů. 
první přípravné utkání jsme odehráli v  sobotu 
6. 8. ve Velkých popovicích a druhé pak doma 
v  neděli 14.  8. s  Motorletem U19. Mistrovská 
utkání 1.B třídy skupiny e začínají v  sobotu 
20. 8., ale my se doma představíme až v sobotu 
27. 8. od 17 hod. s týmem sokol nová Ves pod 
pleší.

na závěr chci poděkovat všem, kdo se na úspě-
ších sK rapid psáry podílejí. samozřejmě všem 
hráčům A týmu, že stejně jako my ve vedení sK 
uvěřili, že se vyplatí bojovat až do konce. Děkuji 
trenérům od dorostu až po školičku, že se ne-
únavně věnují naší mládeži. Děkuji obci psáry, 
všem sponzorům a drobným podporovatelům 
klubu, bez jejichž příspěvků by nebylo možné 
klub finančně utáhnout. Ještě jednou děkuji 
všem a těším se na vás na hřišti sK rapid psáry 
v nové sezoně.

SPORT

14. KVĚTNA
ve večerních hodinách pře-
vzala hlídka nalezeného psa, 
který se volně pohyboval 
v  ulici na  Výsluní v  psárech. 
strážníci sice zvíře identifiko-
vali, ale kontaktovat majitele 
se nepovedlo. Ten se ve ve-
černích hodinách telefonicky 
ozval sám, když chtěl nahlásit 
jeho ztrátu. po zjištění, že je jeho 
čtyřnohý kamarád umístěn v pohoto-
vostním kotci obce, si jej s radostí dorazil 
převzít.

20. KVĚTNA
v nočních hodinách poskytla hlídka Mp Jesenice 
součinnost HZs při likvidaci požáru palivového 
dřeva, které bylo složené pod terasou objek-
tu na jednom z pozemků v obci Dolní Jirčany. 
strážníci po příjezdu zajistili místo události pro-
ti vstupu nepovolaných osob a  usměrňovali 
provoz na přilehlých pozemních komunikacích 
až do ukončení likvidace následků požáru.

21. KVĚTNA
v  dopoledních hodinách poskytla hlídka Mp 
součinnost JsDH Dolní Jirčany v  místní části 
Horní Jirčany, kde vlivem povětrnostních pod-
mínek spadl jeden ze stromů lemující příjez-
dovou cestu do chatové oblasti Kouty. při pá-
du stromu nedošlo k  žádnému zranění osob. 
Jednotka hasičů odstranila strom z  pozemní 
komunikace a  zajistila úklid vozovky. Hlídka 
strážníků zajistila místo události proti vstupu 
nepovolaných osob a usměrňovala provoz do 
ukončení celé události.

10. ČERVNA
v  dopoledních hodinách vyjížděla hlídka 

Mp Jesenice společně s policií a záchrankou do 
ulice Javorová, kde v  jednom z rodinných do-
mů starší žena trpící psychickými problémy na-
padla svého syna příborovým nožem. na místě 
bylo zjištěno, že během incidentu došlo k pora-
nění ženy na spodní končetině. poraněná matka 
byla poté vozem ZZs převezena k odbornému 
ošetření do nejbližšího lékařského zařízení.

25. ČERVNA
hlasitou verbální komunikací 
a  reprodukcí hudby na  sebe 
upozornila skupinka osob, 
která si v  nočních hodinách 
užívala oslavu narozenin 
na  jednom z pozemků v ulici 
Hlavní, čímž rušila okolní sou-
sedy. přivolaní strážníci upo-

zornili všechny přítomné oso-
by na  pokročilou noční hodinu 

a  vyzvali je, aby se ztišily. Majitel 
poté hudbu ztišil a  za vniklou situaci 

se omluvil.

29. ČERVNA
v ranních hodinách poskytla hlídka Mp součin-
nost hasičům v obci psáry, kde vlivem povětr-
nostních podmínek spadl strom na  pozemní 
komunikaci v  ulici psárská. při pádu stromu 
nedošlo k  žádnému zranění osob ani škodě 
na  majetku. Jednotka hasičů odstranila strom 
z  pozemní komunikace a  zajistila úklid vozov-
ky. Hlídka strážníků zajistila místo události proti 
vstupu nepovolaných osob a usměrňovala pro-
voz do ukončení celé události.

8. ČERVENCE
ve večerních hodinách převzala hlídka nale-
zeného psa, který se volně pohyboval v  ulici 
psárská, psáry. strážníkům se podařilo zvíře 
identifikovat a později také předat jeho majiteli, 
který jej již hledal.

10. ČERVENCE
v odpoledních hodinách přijala hlídka Mp ozná-
mení o  vozidle parkujícím v  rozporu s  právní-
mi předpisy v  ulici psárská. přivolaní strážníci 
na místě zjistili řidiče, který zde vozidlo zapar-
koval, a vyřešili s ním jeho protiprávní jednání 
dle zákona.

MĚSTSKÁ POLICIE 
JESENICE

Jiří Michna DiS, 
zástupce vedoucího Městské policie Jesenice
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Největší škola 
taekwon-do 
v Čr začíná 
novou sezónu!

Anna Krbcová,  
Ge-Baek Hosin Sool

Škola Ge-Baek Hosin Sool začíná novou sezó-
nu – přijďte si zacvičit s námi! Jsme dlouhodo-
bě nejúspěšnější škola s nejširší nabídkou tré-
ninků v Čechách i na Moravě.

Taekwon-do je korejské bojové umění vhodné 
pro všechny věkové kategorie, holky i  kluky. 
naučíme vás praktickou sebeobranu, kopat 
i prát se. Jako tradiční bojové umění ale během 
tréninku klademe důraz i na morální hodnoty, 
jako je zdvořilost, čestnost, vytrvalost a sebeo-
vládání.

Školu vedeme pod dozorem korejského vel-
mistra Hwang Ho Yonga, se kterým pravidel-
ně trénují všichni naši učitelé. nově jako jediní 
v  republice vyučujeme i  další korejská bojová 
umění Taekkyon, Gumdo a Hoppae sool.

není potřeba nic platit – první zkušební měsíc 
máte zdarma! přihlaste se nejlépe v září nebo 
v říjnu, ať vám nic neunikne, přidat se ale může-
te po celý rok. Jen u nás získáte zdarma zkoušky 
na vyšší pásek, chrániče nebo dobok. proto ne-
váhejte a přijďte si s námi zacvičit do ZŠ Amos 
v Dolních Jirčanech – bližší informace k trénin-
kům uvedeme již brzy na našem webu tkd.cz.

Zároveň bychom tímto chtěli poděkovat radnici 
obce psáry a  obci samotné za granty, kterými 
dlouhodobě podporuje chod naší školy.

Přijďte na hřiště  
v Domově Laguna

Eva Ungerová

Domov Laguna zve všechny maminky (tatínky, 
babičky, ...) a  jejich ratolesti na  dětské hřiště 
v areálu u rybníka. Děti jistě ocení, že je u nás 
k vidění i spousta zvířátek.

Hledáme dobrovolníky na pomoc klientům při 
jízdě na našem koni a péči o něj.

Info na tel. 604 513 951 — eva Ungerová

MICHAL     -     603 821 133
Vedoucí úseku mládeže

PATRIK - 777 654 523                Šéf trenér přípravek

předchozí trenérské působiště: AC Sparta Praha

pořádá NÁBOR malých fotbalistů a

fotbalistek pro ročníky 2009 - 2018

SK Rapid Psáry,

partnerský oddíl

SK SLAVIA

Praha
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Ceny inzerce v časopisu PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ

formát
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6 opakování – 15 %
Ceny jsou jednotné pro černobílou i barevnou 
inzerci a jsou konečné, nejsme plátci DpH
Psárský zpravodaj je periodický tisk územního 
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IČ 00241580. Vychází 6× ročně. redakce si vyhrazuje 
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Sport Academy 
už brzy rozjede 
tréninky

Vítek Voltr

nový školní rok je tady a sport Academy opět 
na konci září rozjede své kroužky. Holky a kluci 
se mohou těšit na  florbal, fotbal, všesportovní 
GYM Academy a  také několik dalších sportů 
v různých lokalitách. sport Academy ale nena-
bízí jen tak obyčejné kroužky. Holky a kluci se 
na trénincích každý týden mohou těšit na nej-
různější herní cvičení, díky kterým se budou 
rychle zlepšovat v různých sportovních doved-
nostech. Kromě toho na ně čeká také pohodo-
vé prostředí s mladými příjemnými trenéry, kte-
ří nezkazí žádnou zábavu.

V  Psárech Sport Academy nabízí florbalové 
tréninky ve středu a  pátek od 15 do 16 ho-
din (1.–4. třída) a od 16 do 17 hodin (5.–9. tří-
da). Pro předškoláky je určena všesportovní 
GYM Academy, která bude probíhat vždy 
v úterý. Fotbal si holky a kluci mohou vyzkou-
šet v  nedalekých Sulicích v  pátek od 15 do 
16 hod. (1.–4.  třída) a  od 16 do 17 hod. (5.–
9.  třída). Přihlašovat se do kroužků je možné 
na   academy-sport.cz v  sekci Rozvrh a  regist-
race. První ukázková hodina je vždy zdarma. 
Těšíme se na vás!

na  některé kroužky ještě sháníme i  lektory. 
pokud by vás bavilo vést skupinu holek a klu-
ků v nějakém sportovním kroužku, napište nám 

na info@academy-sport.cz a my se s vámi rádi 
pobavíme o podrobnostech.

Jestli pořád váháte, zda jsou kroužky sport 
Academy těmi správnými pro vaši ratolest, tře-
ba vás přesvědčí, co jsme stihli v létě. V červnu 
jsme uspořádali florbalový turnaj pro děti z na-
šich florbalových kroužků, na konci školního ro-
ku jsme uspořádali v několika obcích sportovní 
dny s různými stanovišti a soutěžemi a v nepo-
slední řadě jsme uspořádali čtyři prázdninové 
příměstské sportovní kempy. na nich jsme spo-
lečně s dětmi od předškoláků až po starší ško-
láky vždy od pondělí do pátku hráli nejrůznější 
sportovní hry a zlepšovali tak jejich pohybové 
dovednosti. staňte se i vy součástí naší sportov-
ní rodiny a přihlaste k nám svoji ratolest. Už teď 
se těšíme!

Fotbal — 
rozpis utkání  
podzim 2022
Bez záruky (zápasy venku / zápasy doma)

Datum Psáry 
muži „A“

D. Jirčany 
muži „A“

Psáry 
muži „B“

Ne 21.8. Dobříš B / 17.00

So 27.8. Nová Ves p. Pl. 
17.00

Slapy / 17.00 Davle / 17.00

So 3.9. Neumětely / 
17.00

Ne 4.9. Bojanovice / 
17.00

Slapy / 17.00

Ne 11.9. Jince 1921 / 
17.00

Psáry B / 17.00 D. Jirčany / 
17.00

So 17.9. Lety / 16.30

Ne 18.9. Libeř B/ 16.30 Bojanovice / 
16.30

So 24.9. Zdice / 16.30

Ne 25.9. Zlatníky B / 
17.00

Libeř B / 16.30

So 1.10. Cerhovice / 
16.00

Ne 2.10. Čisovice B / 
16.00

Zlatníky B / 
16.00

So 8.10. Jesenice / 16.00

Ne 9.10. Pikovice / 17.00 Čisovice B / 
16.00

So 15.10. Loděnice / 15.30

Ne 16.10. Libeň / 15.30 Pikovice / 15.30

So 22.10. Černolice / 15.30

Ne 23.10. K. Přívoz / 17.00 Libeň / 15.30

So 29.10. Tlustice / 14.30

Ne 30.10. K. Přívoz/ 14.30

So 5.11. Rožmitál p. Tř. 
14.00

Ne 6.11. Davle / 17.00

So 12.11. Jílové / 14.00

Sekání dřeva na zimu
Dolní Jirčany a okolí

richard Lacina –  
731 917 053,  ricilac@seznam.cz

Cena dohodou  
podle stáří a množství dřeva.
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