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OBSAH SLOVO NA ÚVOD

Milí spoluobčané,

poprvé v  roli starostky píši úvodní slovo do 
Psárského zpravodaje. 12 let jsem působila 
v obci jako místostarostka a nyní přede mnou 
stojí úkol nezklamat vaši důvěru v  této nové 
roli. Věřím, že společně zvládneme překonat 
nelehké období poznamenané ekonomickou 
krizí a naše obec bude i nadále vzkvétat.

Čeká nás spousta nové práce a budeme po-
kračovat i  v té rozdělané. I  nadále budeme 
podporovat kulturu a sounáležitost lidí v ob-
ci. Přibudou nové akce, zaměříme se více 
na rodiny s dětmi, připravujeme nový design 
Psárského zpravodaje. 25. března nás čeká 
první obecní ples v Základní škole Amos. Tušili 
jsme, že o něj bude zájem, ale rychlost, s jakou 
byly vstupenky vyprodány, předčila všechna 
očekávání. Snad se vše vydaří a budete chtít 
ples opakovat každý rok.

nově zahajuji i pravidelná setkání „U kávy se 
starostkou“, na která vás zvu jednou měsíčně 
na obecní úřad. Termíny budou vždy dopředu 
uveřejněné v Psárském zpravodaji. Při těchto 
diskusích se těším na  vaše připomínky, pro-
blémy i nápady, jak věci dělat lépe. Vítáni jsou 
i  ti, kdo chtějí přiložit ruku k dílu, ať již v ko-
misích, při organizacích akcí či při přípravě 
Psárského zpravodaje.

nejčastějším dotazem, se kterým se nyní 
na mne občané obracejí, je obava z opětovné-
ho uzavření ulice Pražské. ráda bych i zde zdů-
raznila, že nic takového v plánu není. K opra-
vám vodovodu a  kanalizace bude docházet, 
ale dle vyjádření odborníků průjezd zůstane 
zachován a  doprava bude řízena kyvadlově 
semafory. o postupu prací vás budeme včas 
informovat.

Dny se prodlužují, za chvíli nás čeká první jarní 
den. Přeji vám všem hodně energie a optimis-
mu do nejkrásnějšího období v roce.

Vlasta Málková,
starostka obce

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.
602 714 101 / Vlasta Málková, starostka
602 754 837 / Milan Vácha, místostarosta
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.

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ 
ČÍSLA A INFORMACE

KALENDÁŘ AKCÍ
SETŘÍDĚNO PODLE DATA KONÁNÍ

27. 3. a 24. 4. 16.30 hod.
Káva se starostkou
oú Psáry

12. 4., 16 hod.
Kavárna (nejen) 
pro maminky
MŠ Štědřík

1. 4., 14 hod.
Velikonoční soused-
ské setkání
náves Dolní Jirčany

52

18. 3., 8.30 hod.
Od pramene  
po soutok
Pohádková louka

22. 3., 16.00 hod.
Protidrogová prevence
ZŠ AMoS

34

51

30

11

11. 4., 19.00 hod.
Představení 
Plnou  parou
Divadlo Palace

33

 4 Rada a zastupitelstvo
INFORMACE Z OBCE
12 Zprávy z obce
16 Svoz bioodpadu
17 Dotace spolkům a zájmovým sdružením
18 Pomník padlým hrdinům
20 Vše o „vaší“ vodě
21 Opravy zdrojů vody
22 Volba prezidenta republiky
23 Co se v obci udělalo
24 Svatby 2022
26 Když se z jedné komise stanou dvě
28 Příprava participativní ho bydlení
KULTURA
 30 Kalendář akcí pro seniory
31 Fotosoutěž 2023
32 Pohodové odpoledne ve Třináctce
33 Plnou parou do divadla
34 Jarní pochod
STALO SE
35 Jednodenní výlet do Blatné a Písku
36 Ohlédnutí seniorů za rokem 2022
38 Babičky čtou dětem
39 Diplomy i diamanty
40 Tip na výlet – podívejte se na svět z výšky
41 Nová zelená úsporám Light
42 Potápění v Laguně
VZDĚLÁVÁNÍ
44 Knihovna nezahálí
45 Den šílených účesů
46 Vánoční dílny
47 Pythagoriáda — okresní kolo
47 Vánoční florbalový turnaj
48 Anketa – nejlepší akce v ZŠ Amos
49 Digitální adventní kalendář ZŠ Amos
50 Neformálko v novém roce
51 Prázdninová školka s Klubíčkem
51 Protidrogová prevence
52 Novinky z mateřské školy
 54 Psina – Psárské informace a nápady
58 Úspěšný rok jirčanských hasičů
 60 Městská policie Jesenice
SPORT
61 Čechoslovan v roce 2022
62 Pohybová akademie s Rapidem 2023
64 Začněte druhé pololetí s novým kroužkem
65 Taekwon-do sezóna 2023 startuje!
66 Fotbal
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Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 29–2022 dne 30. 11. 2022

Přítomni:  Mgr. Milan Vácha, Vlasta Málková, Vít olmr, Bc. Miloslav Burián, Ing. Jitka Svobodová

RO Usnesení č. 110/29–2022

I. schvaluje
rozpočet školské právnické osoby Základní ško-
ly Amos, IČ 06289371 na rok 2023. Provozní do-
tace obce činí 5.445.000 Kč.
II. schvaluje
Závazné ukazatele rozpočtu Základní ško-
ly Amos, IČ 06289371 pro rok 2022: plyn 
560.000  Kč, el. energie 1.400.000  Kč, vodné 
a stočné 100.000 Kč.
HLASOVÁNÍ / PRO: 5 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

RO Usnesení č. 111/29–2022

I. schvaluje
rozpočet školské právnické osoby Mateřské 
školy Štědřík, IČ 06279457 na rok 2023. Provozní 
dotace obce činí 3.000.000 Kč.
II. schvaluje
Závazné ukazatele rozpočtu Mateřské ško-
ly Štědřík, IČ 06279457 pro rok 2022: plyn 
380.000  Kč, el. energie 600.000  Kč, vodné 

a stočné 120.000 Kč.
HLASOVÁNÍ / PRO: 5 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

RO Usnesení č. 112/29–2022

I. schvaluje
Směrnici č. 1/2022, kterou se stanovují postupy 
a odpovědnost k vedení pokladen obce.
HLASOVÁNÍ / PRO: 5 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

RO Usnesení č. 113/29–2022

I. schvaluje
Uzavření smlouvy o  odepisování technického 
zhodnocení pronajatého majetku č. 2022/10140 
mezi obcí Psáry a Česká pošta s. p.
II. pověřuje
Starostu Mgr. Milana Váchu podpisem této 
smlouvy.
HLASOVÁNÍ / PRO: 5 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 30–2022 dne 14. 12. 2022

Přítomni:  Mgr. Milan Vácha, Vlasta Málková, Vít olmr, Bc. Miloslav Burián, Ing. Jitka Svobodová

RO Usnesení č. 114/30–2022

I. souhlasí
S ukončením smlouvy o nájmu prostoru slouží-
cího podnikání mezi obcí Psáry a Mosaica cate-
ring ze dne 1. 3. 2017 dohodou k 31. 12. 2022.
HLASOVÁNÍ / PRO: 5 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

RO Usnesení č. 115/30–2022

I. schvaluje
Záměr pronájmu nebytových prostor v budově 
č. p. 3 v Dolních Jirčanech.
HLASOVÁNÍ / PRO: 5 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

RO Usnesení č. 116/30–2022

I. schvaluje
Uzavření dodatku č. 9 ke smlouvě ze dne 22. 12. 

RADA A ZASTUPITELSTVO
2015 a přílohy č. 10. Předmětem dodatku je de-
finice cen a počtu nádob na směsný komunální 
a separovaný odpad.
II. pověřuje
Starostu Mgr. Milana Váchu podpisem tohoto 
dodatku.
HLASOVÁNÍ / PRO: 5 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

RO Usnesení č. 117/30–2022

I. schvaluje
Uzavření dodatku č. 4 k  veřejnoprávní smlou-
vě o  poskytnutí individuální účelové do-
tace č. S-3093/oŽP/2020 mezi obcí Psáry 
a  Středočeským krajem na  akci „Kanalizace 
Psáry – páteřní sběrač“. Předmětem dodatku je 
změna termínu ukončení akce do 31. 12. 2023.
II. pověřuje
Starostu Mgr. Milana Váchu podpisem tohoto 
dodatku.
HLASOVÁNÍ / PRO: 5 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

RO Usnesení č. 118/30–2022

I. schvaluje
Přiznání odměny řediteli Základní školy Amos 
Mgr. Danielovi Kohoutovi dle neveřejné přílohy 
usnesení.
II. schvaluje
Přiznání odměny ředitelce Mateřské školy 
Štědřík Kateřině Suché dle neveřejné přílohy 
usnesení.
HLASOVÁNÍ / PRO: 5 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

RO Usnesení č. 119/30–2022

I. schvaluje
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi ob-
cí Psáry a oTISTAV s. r. o. na akci „rekonstrukce 
bytu č. p. 154 sídl. Štědřík“. Předmětem dodatku 
jsou vícepráce ve výši 64.119,66 Kč bez DPH, ce-
na díla nově činí 551.763,66 Kč bez DPH.
II. pověřuje
Starostu Mgr. Milana Váchu podpisem tohoto 
dodatku.
HLASOVÁNÍ / PRO: 5 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

RO Usnesení č. 120/30–2022

I. souhlasí
S  cenovou nabídkou spol. Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba a. s. na zajištění návrhu tlako-
vých a kamerových zkoušek pro ověření technic-
kého stavu na  akci „Vodovod Psáry – připojení 
obce Psáry na Posázavský vodovod, II. etapa“ za 
cenu 99.500 Kč bez DPH.
HLASOVÁNÍ / PRO: 5 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

RO Usnesení č. 121/30–2022

I. souhlasí
S  cenovou nabídkou Ing. Martina Jakoubka 
na vyhotovení znaleckého posudku „Kanalizace 
Psáry“ za cenu 65.000 Kč.
II. souhlasí
S  cenovou nabídkou Ing. Martina Jakoubka 
na  vyhotovení znaleckého posudku „Vodovod 
Psáry“ za cenu 225.000 Kč.
HLASOVÁNÍ / PRO: 5 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 31–2022 dne 29. 12. 2022

Přítomni:  Vlasta Málková, Mgr. Milan Vácha, Vít olmr, Bc. Miloslav Burián, Ing. Jitka Svobodová

RO Usnesení č. 122/31–2022

I. schvaluje
Plán inventur za rok 2022.
HLASOVÁNÍ / PRO: 5 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

RO Usnesení č. 123/31–2022

I. schvaluje
Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o  dílo me-
zi obcí Psáry a  Mizera – stavby a.  s. na  ak-
ci „rekonstrukce místní komunikace ul. 
V Třešňovce, Dolní Jirčany“. Předmětem dodatku 

Termín příštího zasedání 
Zastupitelstva obce Psáry — 

19. dubna 2023, 18 hod.
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je úprava termínu dokončení díla, a to do 10. 3. 
2023 (vyjma asfaltových povrchů) a  do 31. 3. 
2023 (asfaltový povrch).
II. pověřuje
Starostku Vlastu Málkovou podpisem tohoto 
dodatku.
HLASOVÁNÍ / PRO: 5 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

RO Usnesení č. 124/31–2022

I. schvaluje
rozpočtové opatření č. 5/2022.
HLASOVÁNÍ / PRO: 5 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 1–2023 dne 11. 1. 2023

Přítomni:  Vlasta Málková, Mgr. Milan Vácha, Vít olmr, Bc. Miloslav Burián, Ing. Jitka Svobodová

RO Usnesení č. 1/1–2023

I. schvaluje
Uzavření nájemní smlouvy mezi obcí Psáry (pro-
najímatel) a  Michaelou Maříkovou (nájemce) 
na  nebytové prostory v  č.  p. 3 v  D. Jirčanech. 
nájemné činí 5.000 Kč měsíčně.
II. pověřuje
Starostku Vlastu Málkovou podpisem této 
smlouvy.
HLASOVÁNÍ / PRO: 5 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

RO Usnesení č. 2/1–2023

I. schvaluje
Uzavření smlouvy o  poskytování služeb daňo-
vého poradce mezi obcí Psáry a Ing. Bc. Lenkou 
Zábojovou. Základní odměna činí 1.500 Kč/hod.
II. pověřuje
Starostku Vlastu Málkovou podpisem této 
smlouvy.
HLASOVÁNÍ / PRO: 5 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

RO Usnesení č. 3/1–2023

I. souhlasí
S  vypsáním veřejné zakázky malého rozsahu 
„Dodání a instalace tepelného čerpadla vzduch 
– voda pro vytápění a ohřev vody budovy obec-
ního úřadu Psáry“.
HLASOVÁNÍ / PRO: 5 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

RO Usnesení č. 4/1–2023

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

1. Ing. Jan Krofta, Ing. Kateřina Valentová – 
pozemek parc. č. 635/8 v k. ú. Dolní Jirčany,

2. SJM Petr a Marie Srbovi – pozemek parc. č. 
635/13 v k. ú. Dolní Jirčany.

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

RO Usnesení č. 5/1–2023

I. schvaluje
organizační řád obecního úřadu.
HLASOVÁNÍ / PRO: 5 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

RO Usnesení č. 6/1–2023

I. schvaluje
Uzavření darovací smlouvy mezi obcí Psáry 
(dárce) a  Čr – Krajské ředitelství policie 
Středočeského kraje (obdarovaný) na posilovací 
stroje pro ooP Jílové v hodnotě 15.093 Kč.
II. pověřuje
Starostku Vlastu Málkovou podpisem této 
smlouvy.
HLASOVÁNÍ / PRO: 5 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

RO Usnesení č. 7/1–2023

I. schvaluje
rozpočtové opatření č. 1/2023.

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

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 2–2023 dne 25. 1. 2023

Přítomni: Vlasta Málková, Vít olmr, Bc. Miloslav Burián, Ing. Jitka Svobodová
Nepřítomni: Mgr. Milan Vácha

RO Usnesení č. 8/2–2023

I. schvaluje
Ceník od 1. 1. 2023 – přílohu smlouvy o  pro-
vozování veřejného osvětlení ze dne 7. 2. 
2022 mezi obcí Psáry a  spol. Technické služby 
Dolnobřežansko.
HLASOVÁNÍ / PRO: 4 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

RO Usnesení č. 9/2–2023

I. souhlasí
S  pořízením mycího stroje za 226.355  Kč pro 
Mateřskou školu Štědřík.
II. souhlasí
S převodem částky 226.355 Kč z rezervního fon-
du školy na pokrytí investičních výdajů.
HLASOVÁNÍ / PRO: 4 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

RO Usnesení č. 10/2–2023

I. schvaluje
Uzavření smlouvy o  budoucí smlouvě o  zřízení 
věcného břemene a dohodu o umístění stavby 
č. IP-12–6022204/VB/2 mezi obcí Psáry a  ČEZ 
Distribuce a. s. na pozemku p. č. 635/25 v k. ú. 
Dolní Jirčany za jednorázovou úhradu 2.000 Kč 
bez DPH.
II. pověřuje
Starostku Vlastu Málkovou podpisem této 
smlouvy.
HLASOVÁNÍ / PRO: 4 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

RO Usnesení č. 11/2–2023

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

1. Hana rosenheimová – pozemek parc. 
č. 927/6 v k. ú. Psáry.

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

RO Usnesení č. 12/2–2023

I. souhlasí
S  vyhlášením veřejné zakázky malého rozsahu 
„Drobné stavební práce“.
II. jmenuje
Hodnotící komisi pro veřejnou zakázku „Drobné 
stavební práce“: Vít olmr, Ing. renáta Jašková, 
nikola raušerová, náhradníci: Tomáš Hejzlar.
III. určuje
Víta olmra jako odpovědnou osobu pro veřej-
nou zakázku malého rozsahu „Drobné stavební 
práce“.
IV. určuje
Starostku Vlastu Málkovou jako kontrolní osobu 
pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Drobné 
stavební práce“.
HLASOVÁNÍ / PRO: 4 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

RO Usnesení č. 13/2–2023

I. schvaluje
Dokument Zdroje vody k  hašení požárů ve 
Středočeském kraji.
HLASOVÁNÍ / PRO: 4 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

RO Usnesení č. 14/2–2023

I. schvaluje
Směrnici č. 1/2023 o poskytování darů z rozpoč-
tu obce Psáry.
HLASOVÁNÍ / PRO: 4 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT
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Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 3–2023 dne 8. 2. 2023

Přítomni: Vlasta Málková, Mgr. Milan Vácha, Vít olmr, Ing. Jitka Svobodová
Nepřítomni: Bc. Miloslav Burián

RO Usnesení č. 15/3–2023

I. vyhlašuje
v  souladu s  § 102 odst. 2) písm. b) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění 
pozdějších předpisů, a § 166 odst. 2) zákona č. 
561/2004 Sb., o předškolním, základním, střed-
ním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (škol-
ský zákon), ve znění pozdějších předpisů, kon-
kursní řízení na obsazení vedoucího pracovního 
místa ředitele školské právnické osoby zřizova-
né obcí Psáry: Mateřská škola Štědřík, se sídlem 
Pražská 155, 252 44 Psáry, IČo 0627945.
II. schvaluje
text vyhlášení konkursního řízení v následujícím 
znění:
Rada obce Psáry vyhlašuje v  souladu s  § 102 
odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o ob-
cích (obecní zřízení) ve znění pozdějších před-
pisů, a  § 166 odst. 2) zákona č. 561/2004 Sb., 
o  předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a  jiném vzdělávání (školský zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, konkursní řízení 
na obsazení vedoucího pracovního místa ředite-
le školské právnické osoby zřizované obcí Psáry:
Mateřská škola Štědřík, se sídlem Pražská 155, 
252 44 Psáry, IČO 06279457.
Požadavky:
•	 vzdělání a pedagogická praxe dle zákona č. 

563/2004 Sb., o pedagogických pracovní-
cích a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů,

•	 občanská a morální bezúhonnost,
•	 znalost školské problematiky a  souvisejí-

cích právních předpisů,
•	 organizační a řídící schopnosti,
•	 dobrý zdravotní stav.

Předpokládaný nástup na vedoucí pracovní mís-
to ředitele: 1. 6. 2023
Uchazeči budou hodnoceni v souladu s § 5 vy-
hlášky č. 54/2005 Sb., o  náležitostech konkurs-
ního řízení a  konkursních komisích, ve znění 
pozdějších předpisů a nebudou hodnoceni do-
plňkovým hodnocením dle § 3 odst. 2) této vy-
hlášky.

Náležitosti ke konkursnímu řízení:
1. písemná přihláška obsahující jméno, pří-

jmení, titul, datum narození, místo trvalého 
pobytu, kontaktní telefon a  e-mail, datum 
a vlastnoruční podpis,

2. úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším 
dosaženém vzdělání,

3. přehled průběhu zaměstnání a  dosažené 
pedagogické nebo řídící praxe potvrzený 
posledním zaměstnavatelem,

4. strukturovaný profesní životopis,
5. nástin rozvoje školy v  rozsahu max. čtyř 

stran A4,
6. výpis z rejstříku trestů (ne starší než tři mě-

síce),
7. originál nebo úředně ověřená kopie lékař-

ského potvrzení o  způsobilosti k  výkonu 
práce ředitele (ne starší než tři měsíce),

8. písemný souhlas se zpracováním osobních 
údajů pro účely konkursního řízení.

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete dopo-
ručeně nebo doručte osobně nejpozději do pon-
dělí 6. 3. 2023 2023 do 17 hodin (12–13 hodin 
polední pauza) na  adresu: Obec Psáry, Pražská 
137, Dolní Jirčany, 252 44 Psáry. Na obálku na-
pište „KONKURS – NEOTVÍRAT“.
Přihláška doručená po stanoveném termínu bu-
de uchazeči vrácena bez dalšího projednání.
III. pověřuje
starostku obce Psáry realizací konkursního ří-
zení dle bodu I. a II. tohoto usnesení v souladu 
s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech kon-
kursního řízení a konkursních komisích, ve znění 
pozdějších předpisů, a ukládá oznámit vyhlášení 
konkursního řízení na úřední desce a webových 
stránkách obce Psáry.
IV. pověřuje
v souladu s § 1 odst. 2) vyhlášky č. 54/2005 Sb., 
o náležitostech konkursního řízení a konkursních 
komisích, ve znění pozdějších předpisů, paní 
nikolu raušerovou výkonem funkce tajemníka 
konkurzní komise.
HLASOVÁNÍ / PRO: 4 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

 RO Usnesení č. 16/3–2023

I. schvaluje
úhradu členského příspěvku v hasičském krouž-
ku na rok 2023 ve výši 2.000 Kč.
HLASOVÁNÍ / PRO: 4 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

RO Usnesení č. 17/3–2023

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

1. SJM Ing. arch. Vojtěch Valda a  Ing. arch. 
Daniela Valdová – pozemek parc. č. 1023/8 
v k. ú. Psáry,

2. olga Valdová – pozemek parc. č. 1023/10 
v k. ú. Psáry.

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

RO Usnesení č. 18/3–2023

I. neschvaluje
Uzavření „Smlouvy o  dočasném pronájmu po-
zemku pro stavbu plotu na  pozemku parc. 
č.  875/1 v  k. ú. Psáry“ mezi obcí Psáry a  Mgr. 
Jitkou Sobotovičovou. Předmětem smlouvy je 
dočasný pronájem části pozemku parc. č. 875/1.
HLASOVÁNÍ / PRO: 4 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

RO Usnesení č. 19/3–2023

I. schvaluje
Uzavření smlouvy o  zřízení věcného břeme-
ne – služebnosti č. IV-12–6028517–1 mezi obcí 
Psáry a ČEZ Distribuce a. s. na pozemcích parc. 
č. 697/18 v k. ú. Psáry za jednorázovou úhradu 
5.463 Kč bez DPH.
II. schvaluje
Uzavření smlouvy o  zřízení věcného břeme-
ne – služebnosti č. IV-12–6029408/3 mezi obcí 
Psáry a ČEZ Distribuce a. s. na pozemcích parc. 
č. 1061/1 v k. ú. Psáry za jednorázovou úhradu 
2.000 Kč bez DPH.
III. pověřuje
Starostku Vlastu Málkovou podpisem těchto 
smluv.
HLASOVÁNÍ / PRO: 4 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

RO Usnesení č. 20/3–2023

I. schvaluje
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o vedení účet-
nictví mezi obcí Psáry a  ToMÁŠ KUDrI s.  r.  o. 
Smlouva bude ukončena k 30. 4. 2023.
II. pověřuje
Starostku Vlastu Málkovou podpisem tohoto do-
datku.
HLASOVÁNÍ / PRO: 4 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce č. 1–2023 dne 22. 2. 2023

Přítomni:  Vlasta Málková, Mgr. Milan Vácha, olga Kramosilová, Mgr. Martina Běťáková, Vít olmr, 
Ing. Antonín rak, Milan Vinecký, Tomáš Pecháček, Ing. Jitka Svobodová, Mgr. Jiří Kučera, 
MUDr. Jaroslav Sokol, Ing. Hana Šmídlová, MBA

Nepřítomni:  Bc. Miloslav Burián, Ing. Hana ortová, Filip Šmergl

USNESENÍ č. 1/1-2023

I. souhlasí
S  vrácením předloženého návrhu územního 
plánu pořizovateli Městskému úřadu Černošice 
s pokyny k úpravě a novému projednání v sou-
ladu s §54, odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., sta-
vební zákon.
HLASOVÁNÍ / PRO: 12 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

USNESENÍ č. 2/1–2023

I. bere na vědomí
Přednesenou zprávu starostky a  místostarosty 
Mgr. Váchy o činnosti obce.
HLASOVÁNÍ / PRO: 12 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT
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VII. schvaluje
Znění veřejnoprávní smlouvy o  poskytnutí do-
tace mezi obcí Psáry (poskytovatel) a  Škola 
TAEKWon-Do I.  T.  F. GE-BAEK HoSIn SooL 
z. s. (příjemce) ve výši 50.000 Kč. Příspěvek bu-
de použit k pokrytí nákladů spojených s činností 
spolku.
VIII. schvaluje
Znění veřejnoprávní smlouvy o  poskytnutí do-
tace mezi obcí Psáry (poskytovatel) a Sportovní 
akce, z. s. (příjemce) ve výši 60.000 Kč. Příspěvek 
bude použit k pokrytí nákladů spojených s čin-
ností spolku.
IX. pověřuje
Starostku Vlastu Málkovou podpisem těchto 
smluv.
HLASOVÁNÍ / PRO: 12 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

USNESENÍ č. 8/1–2023

I. schvaluje
Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí do-
tace mezi obcí Psáry (poskytovatel) a Domovem 
Laguna Psáry (příjemce). Předmětem smlouvy je 
dotace na  rozvoj sociálních služeb poskytova-
ných občanům obce Psáry a  financování pečo-
vatelské služby ve výši 430.000 Kč.
II. pověřuje
Starostku Vlastu Málkovou podpisem této 
smlouvy.
HLASOVÁNÍ / PRO: 12 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

USNESENÍ č. 9/1–2023

I. pověřuje
radu obce Psáry výběrem nejvhodnějšího do-
davatele a  uzavřením smlouvy na  veřejnou za-
kázku „údržba zeleně v obci“.
HLASOVÁNÍ / PRO: 11 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 1 
(KUČERA)
NÁVRH BYL PŘIJAT

USNESENÍ č. 10/1–2023

I. pověřuje
radu obce Psáry výběrem nejvhodnějšího do-
davatele a  uzavřením smlouvy na  veřejnou za-
kázku „Drobné stavební práce“.

HLASOVÁNÍ / PRO: 11 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 1 
(KUČERA)
NÁVRH BYL PŘIJAT

ZVEME VÁS NA  
„KÁVU SE STAROSTKOU“ 
– pravidelné setkání se starostkou Vlastou 
Málkovou, kde můžete neformálně diskutovat 
o všem, co vás v obci zajímá.

27. 3. a 24. 4. od 16.30 hodin na oú Psáry

Setkání si rezervujte na:

Rezervace  starostka @psary.cz, 602 714 101

ÚŘAD PRÁCE  
PRO  PRAHU– ZÁPAD
na adrese Dobrovského 1278/25, Praha 7, nyní 
nabízí občanům možnost vyřizovat kteroukoliv 
nepojistnou sociální dávku, zprostředkování 
zaměstnání nebo podporu v nezaměstnanos-
ti na libovolném kontaktním pracovišti úřadu 
práce ve Středočeském kraji. našim obča-
nům je nejblíže kontaktní pracoviště Benešov 
na adrese: Dukelská 2080, Benešov.

INFORMACE Z OBCE

USNESENÍ č. 3/1–2023

I. bere na vědomí
Protokol o kontrole kontrolního výboru obce.
II. bere na vědomí
Zprávu o činnosti finančního výboru obce.
HLASOVÁNÍ / PRO: 12 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

USNESENÍ č. 4/1–2023

I. schvaluje
nové znění jednacího řádu zastupitelstva obce 
Psáry.
HLASOVÁNÍ / PRO: 12 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

USNESENÍ č. 5/1–2023

I. schvaluje
Uzavření darovací smlouvy mezi obcí Psáry 
(dárce) a  Středočeským krajem (obdarovaná) 
na bezúplatný převod pozemků parc. č. 660/5, 
ost. plocha o výměře 2825 m², parc. č. 660/18, 
ost. plocha o výměře 1157 m² a parc. č. 660/19, 
vodní plocha o výměře 39 m², vše v k. ú. Dolní 
Jirčany.
II. schvaluje
Uzavření darovací smlouvy mezi obcí Psáry 
(obdarovaná) a  Středočeským krajem (dárce) 
na bezúplatný převod pozemků parc. č. 75/90, 
orná půda výměře 51 m2, parc. č. 75/91, orná 
půda o výměře 2 m2, parc. č. 497/34, orná pů-
da o výměře 567 m2, parc. č. 660/14, ost. plocha 
o výměře 164 m2, parc. č. 75/92, orná půda o vý-
měře 425 m2, parc. č. 491/9, ost. plocha o výmě-
ře 1940 m2, parc. č. 494/7, vodní plocha o výmě-
ře 53 m2, parc. č. 497/20, ost. plocha o výměře 
904  m2, parc. č. 497/45, ost. plocha o  výměře 
10  m2, parc. č. 497/46, ost. plocha o  výměře 
517  m2, parc. č. 497/47, ost. plocha o  výměře 
3664 m2, parc. č. 497/48, ost. plocha o výměře 
1062 m2, vše v  k. ú. Dolní Jirčany a  stavbu cy-
klostezky na  pozemcích parc. č. 491/9, parc. 
č. 494/7, parc. č. 497/47 a  parc. č. 497/48 vše 
v k. ú. Dolní Jirčany.
III. pověřuje
Místostarostu Mgr. Milana Váchu podpisem 
těchto smluv.

HLASOVÁNÍ / PRO: 12 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

USNESENÍ č. 6/1–2023

I. schvaluje
obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu.
HLASOVÁNÍ / PRO: 12 / PROTI: 0 / ZDRŽELI SE: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT

USNESENÍ č. 7/1–2023

I. schvaluje
Znění veřejnoprávní smlouvy o  poskytnutí do-
tace mezi obcí Psáry (poskytovatel) a SDH Psáry 
(příjemce) ve výši 185.000 Kč, z toho 50.000 Kč 
je určeno na dětské družstvo, 30.000 Kč na druž-
stvo dorostu a 50.000 Kč na podlahu budovy ha-
sičské zbrojnice. Příspěvek bude použit k pokrytí 
nákladů spojených s činností SDH.
II. schvaluje
Znění veřejnoprávní smlouvy o  poskytnutí do-
tace mezi obcí Psáry (poskytovatel) a SDH Dolní 
Jirčany (příjemce) ve výši 80.000  Kč. Příspěvek 
bude použit k pokrytí nákladů spojených s čin-
ností SDH.
III. schvaluje
Znění veřejnoprávní smlouvy o  poskytnutí do-
tace mezi obcí Psáry (poskytovatel) a SK rapid 
Psáry (příjemce) ve výši 780.000  Kč. Příspěvek 
bude použit k pokrytí nákladů spojených s čin-
ností SK.
IV. schvaluje
Znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 
mezi obcí Psáry (poskytovatel) a SK Čechoslovan 
Dolní Jirčany (příjemce) ve výši 500.000  Kč. 
Příspěvek bude použit k pokrytí nákladů spoje-
ných s činností SK.
V. schvaluje
Znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dota-
ce mezi obcí Psáry (poskytovatel) a MS Borovina 
(příjemce) ve výši 40.000 Kč. Příspěvek bude po-
užit k pokrytí nákladů spojených s činností MS.
VI. schvaluje
Znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dota-
ce mezi obcí Psáry (poskytovatel) a TEAMGYM 
Dolní Jirčany z.  s. (příjemce) ve výši 50.000 Kč. 
Příspěvek bude použit k pokrytí nákladů spoje-
ných s činností spolku.
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ÚZEMNÍ PLÁN OBCE

Předložený návrh územního plánu byl vrácen 
s pokyny k úpravě a k novému projednání po-
řizovateli Městskému úřadu Černošice. Došlo 
k chybě projektanta. Finální znění bude znovu 
předloženo zastupitelstvu.

Zprávy 
z obce

Vlasta Málková, 
starostka

POPLATKY ZA ODPADY
Upozorňujeme všechny občany, že termín 
úhrady poplatku za psa a  svoz komunálního 
odpadu pro rok 2023 uplynul dne 28. února 
2023. Poplatníky, kterých se to týká a  popla-
tek dosud neuhradili, prosíme o úhradu v nej-
bližší době v  hotovosti nebo 
kartou na  obecním 
úřadu nebo pře-
vodem na  účet 
obce – číslo účtu 
23734349/0800 . 
Jako variabilní symbol 
uveďte popisné číslo 
vaší nemovitosti.

REKONSTRUKCE ULICE 
V TŘEŠŇOVCE
Pokračuje rekonstrukce ulice V  Třešňovce. 
Zadní část ulice od křižovatky s ulicí Jižní je již 
téměř dokončena a je po ní možné jezdit. Ještě 
chybí úpravy okolí. Ve zbývající části probíhá 
osazení obrubníků a pokládka dlažby.

NOVÁ BRÁNA U Č. P. 13 
NA DOLNOJIRČANSKÉ NÁVSI
U budovy č. p. 13 byla osazena 
nová pojezdová brána a  část 
oplocení. Závěrečný nátěr pro-
běhne, jakmile to počasí umož-
ní. Další práce budou probíhat 
na  úpravě komunitní zahrady 
pro seniory. Vybavení jako hou-
pačky, zahradní domek, gril, slunečník, vyvýše-
né květináče atd. jsme pořídili z  peněz, které 
jsme získali v soutěži obec přátelská seniorům 
od MPSV.

OBČANSKÉ PRŮKAZY A PASY 
VYŘÍDÍTE SNÁZE

Potřebujete nový občanský průkaz nebo cestov-
ní pas? nyní můžete obojí vyřídit na obecním 
úřadě v Sulicích bez ohledu na místo trvalého 
bydliště. Vzniklo zde detašova-
né pracoviště Městského úřa-
du Říčany. Je však nutné se 
předem objednat na  tel. 
721 800 155. Adresa úřa-
du je Sulická 155, Sulice. 
úřední hodiny: po a  st 
8–12 hod., 13–17 hod.
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PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 
K REKONSTRUKCI ULICE 
KE KUKALÁKU

Probíhá příprava projektové dokumentace 

na  rekonstrukci nejvíce poničené části ulice 
Ke Kukaláku. Po prohlídce terénu s projektan-
ty byly projednány požadavky obce na rekon-
strukci komunikace.

OPĚRNÁ ZEĎ V ULICI NA STRÁNI

V  ulici na  Stráni je ve špatném stavu opěrná 
zeď. Byla zhotovena projektová dokumentace 

a  obec v  současné době požádala o  potřeb-
né souhlasy se stavbou. Po obdržení souhlas-
ných vyjádření požádáme o vydání stavebního 
 povolení.

OBNOVA TECHNICKÉHO 
VYBAVENÍ OBCE
27. 12. 2022 jsme převzali novou multikáru, kte-
rá obnoví vozový park obce. Pro pracovní četu 
bude obrovským pomocníkem.

Dalším pořízeným strojem je traktor Husqvarna, 
který pomůže např. se zimní údržbou chodníků 
nebo se sekáním trávy.

POMNÍK NA NÁVSI V PSÁRECH
V  letošním roce dojde k  úpravě pietního mís-
ta na  návsi v  Psárech, kde se nachází pomník 
na počest padlých hrdinů. Budou zde vysazeny 
dvě lípy, které jsou symbolem české státnosti. 
Podrobnosti k  jeho plánované finální úpravě 
naleznete v článku na str. 18.

ZACATEKÚPRAV

KONEC UPRAV

Ing. Horejš

Ing. Watzek

- --

IČO 27230601

info@hwprojekt.cz
Pod Lázní 1026/2
140 00  Praha 4

tel.  241 400 949-51

Ing. Watzek

--

KOORDINAČNÍ SITUACE

Psáry, Dolní Jirčany

Středočeský
Praha - západPražská 137

252 44 Psáry

IČO 00241580
tel. 241 940 454
podatelna@psary.cz

Opěrná zeď ul. Na Stráni, Psáry
12/2018

P1801/1

AD-103

1:500

2 A4

SMĚR
Dolní Jirčany, D0

SMĚR
Psáry, ul.Jílovská

SMĚR
Psáry - Bába

Opěrná zeď

KN

Dotčené pozemky

Opěrná zeď - podzemní část

ULICE HLAVNÍ V DOLNÍCH 
JIRČANECH
V  ulici Hlavní probíhá přemístění elektrických 
kabelů do země. na jaře dojde k přeasfaltová-
ní povrchu v  celé šíři vozovky a  k umístění tří 
solár ních lamp veřejného osvětlení. Bude se 
jednat o  první zkoušku nového typu svítidel 
EV3 123 0S v naší obci.
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ČOV PSÁRY

ARMATURNÍ
ŠACHTA

JÁMA Č.1

JÁMA Č.3

JÁMA Č.4

JÁMA Č.5

JÁMA Č.6

JÁMA Č.7

ÚSEK Č.1.1, DL. 137 m

ÚSEK Č.2, DL. 169 m

ÚSEK Č.3, DL. 178 m

ÚSEK Č.4, DL. 152 m

ÚSEK Č.5, DL. 124 m

ÚSEK Č.6, DL. 112 m

ŠOUPÁTKO Č.1

ŠOUPÁTKO Č.2

ŠOUPÁTKO Č.3

ŠOUPÁTKO Č.4

JÁMA Č.2

ÚSEK Č.1.2, DL. 40 m

LEGENDA

STÁVAJÍCÍ SÍTĚ:

REALIZOVANÉ SÍTĚ

Název stavby:

Příloha: Číslo přílohy:

Zakázka:

Měřítko:

Hlavní projektant:Kreslil: Projektant: Technická kontrola:

Formát:

Datum:

Stupeň:

2 A4

1:5 000 C.1SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

C_situace_Psary.dwgSoubor:

4670/002

02/2023
- Číslo paré:

Část PD:

Investor:

Kraj: Obec:STŘEDOČESKÝ
OBEC PSÁRY

PSÁRY

VODOVOD PSÁRY - PŘIPOJENÍ OBCE PSÁRY

C. SITUAČNÍ VÝKRESY
NA POSÁZAVSKÝ VODOVOD, II. ETAPA

VODOVODNÍ ŘAD

VODOVODNÍ ŘAD S JÁMOU PRO TLAKOVÉ ZKOUŠKY

VODOVODNÍ SÍŤ

ING. D. BRÁBNÍK ING. D. BRÁBNÍK ING. B. ANDERLOVÁING. D. BRÁBNÍK

C.1 SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

VODOVODNÍ ŘAD SE SEKČNÍM UZÁVĚREM

PRŮTAH II/105
na akci „Vodovod Psáry – připojení obce Psáry 
na Posázavský vodovod“ se nyní připravuje ná-
vrh na vyhotovení nových tlakových a kamero-
vých zkoušek pro ověření technického stavu dí-
la. Dále čekáme na znalecké posudky na vodu 
i na kanalizaci. Vodovod je stále neprovozova-
telný a kanalizace má řadu vad. Dílo obec od 
zhotovitele nepřevzala, protože neodpovídá 
uzavřené smlouvě o dílo.

 Svoz 
bioodpadu

Vít Olmr, 
místostarosta

I v tomto roce si občané budou moci objednat 
odvoz bioodpadu. K dispozici je opět týdenní 
nebo čtrnáctidenní svoz. Týdenní svoz (celkem 
35 svozů ve středu) s vlastní nádobou vychází 
občany na 3 420 Kč, s pronajatou nádobou pak 
na 3 650 Kč. Čtrnáctidenní svoz (18 svozů, kaž-
dá sudá středa) pak na 1 760 Kč za vlastní ná-
dobu a 1 990 Kč za pronajatou. Uváděné ceny 
jsou včetně DPH. První svoz se uskuteční 5. 4. 
a poslední 29. 11. Stejně jako v minulých letech 
občané platí pouze svoz, tedy 
manipulaci s odpadem, niko-
liv jeho likvidaci. Tu i nadále 
hradí obec. občané si budou 
moci svoz objednat od 13.  3. 
na  obecním úřadě, nebo za-
platit online. na sběrné nádobě 
pak musí být nalepena známka 
pro letošní rok.

Kontejnery na  bioodpad budou 
opět v  hlavní sezóně umístěny 
na obvyklých místech před sběrným 
dvorem a u psárského hřbitova. Bioodpad sa-
mozřejmě lze v provozních hodinách sběrného 
dvora odvézt i sem.

Podrobné informace budou uvedeny na webu 
obce a na facebooku, včetně smluv k vyplnění.

Dotace spolkům 
a zájmovým 
sdružením

Vít Olmr,  
místostarosta

naše obec vždy podporovala místní sportovní 
kluby a zájmová sdružení a hodlá v tom i nadá-
le pokračovat. Jsme si vědomi neustále rostou-
cích nákladů na  energie, dopravu, ale i  mzdy 
a  nehodláme v  tom naše děti nechat samot-
né. Proto bude v  letošním roce vyplacena re-
kordní částka téměř 2 300 000 Kč, což je skoro 
o 500 000 Kč více než v minulém roce.

největší nárůst zaznamená SK rapid Psáry. 
Klubu se v loňském roce podařilo s družstvy žá-
ků a dorostu postoupit do vyšších tříd soutěže, 
čímž mu narostla výdajová stránka. Zvýšené ná-
klady se však dotýkají všech klubů, a proto i jim 
byl po dohodě příspěvek navýšen.

Kromě běžných „provozních“ dotací obec 
svým klubům poskytuje i  mimořádné dotace 

na  havarijní opravy areálů, výměny vybavení 
nebo údržbu okolí. V loňském roce jsme tak při-
spívali na opravu hasičské zbrojnice v Psárech, 
aby naši malí hasiči měli odpovídající zázemí 
(letos přispíváme na  dokončení opravy pod-
lah), či spoluúčastí pro SK Čechoslovan Dolní 
Jirčany k dotaci od národní sportovní agentury.

Za posledních 10 let byl celkový příspěvek 
spolkům ztrojnásoben a  jsme hrdí na  to, kolik 
dětí má u nás chuť sportovat.

Název dotace [Kč]

SK rapid Psáry 780 000

SK Čechoslovan Dolní Jirčany 500 000

SDH Psáry 185 000

SDH Dolní Jirčany 80 000

MS Borovina 40 000

HoP Dolní Jirčany z. s. 50 000

Škola TAEKWon-Do I.T.F. GE-
BAEK HoSIn SooL, z.s.

50 000

Sportovní akce, z. s. (florball) 60 000

ostatní mimoškolní aktivity 500 000

Celkem 2 245 000
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Pomník padlým 
hrdinům

Ing. Renáta Jašková

Vzhled okolí pomníku padlým hrdinům ze Psár 
na  návsi se v  průběhu let měnil. Jak bylo již 
dříve avizováno, ve spolupráci s architekty byl 
navržen budoucí vzhled okolí pomníku i vhod-
ná výsadba rostlin. Stromy, které navrhujeme 
k výsadbě, jsou lípy. Lípy jsou symbolem české 
státnosti a  v lidové tradici symbolizují ochra-
nu, pomoc a lásku. Po velkém zvažování všech 

pro a proti obsahuje návrh i obnovení plůtku. 
na  rozdíl od původního bude nízký, zhotove-
ný z kovaných obloukových dílců. Důvodem je 
opticky zabránit vstupu na  pietní místo lidem 
a zvířatům a snížit tak riziko jeho znečištění ex-
krementy a odpadky či využívání jako piknikový 
prostor. Pomník by měl sloužit k uctění památ-
ky těch, kteří obětovali během obou válek své 
životy.

Místo vhodné k  posezení a  odpočinku najdou 
místní například na  trávníku na  návsi před ob-
chodem, kde budou zjara umístěny nové lavičky.

Rok 2018

Grafický návrh s oplocením

Rok 2021

Rok 2010 Rok 2022
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Opravy 
zdrojů vody

Technické služby Dolnobřežanska, s. r. o., 
Miroslav Pašek, vedoucí provozu VaK

Loňský rok byl ve znamení oprav lokálních 
zdrojů vody. na  úpravně vody došlo ke kom-
pletní rekonstrukci obecního vrtu, kdy byl odtě-
žen starý obsyp skruží a nahrazen novým jílem 
a pořádně utěsněn. nyní se pracuje na zapoje-
ní tohoto zdroje zpět do vodovodní soustavy, 
a  to v  podobě záložního zdroje, který se au-
tomaticky připojí při výpadku hlavního zdroje 
z posázavského vodovodu. Ten je dnes provi-
zorně připojen přes havarijní propojení větvě B 
jmenovaného přivaděče.

Stejně tak byla na  letošní rok naplánována 

kompletní rekonstrukce Vodojemu Tondach. 
Zde šlo o kompletní výměnu staré čerpací sta-
nice za nejmodernější variantu řízenou frek-
venčním měničem podle výstupního tlaku.

Přestože probíhaly tak zásadní zásahy v  síti, 
nedošlo k  vážnějším výpadkům v  zásobování 
pitnou vodou. Věřím, že většina obyvatel tyto 
změny vůbec nezaznamenala. Za to patří podě-
kování vedení obce Psáry a zejména paní Vlastě 
Málkové. Dokázali tak ve spolupráci s provozo-
vatelem TSDB připravit řadu vylepšení sítě, kte-
ré dnes umožňují vzájemné propojení zdrojů. 
nesmíme zapomenout ani na  techniky TSDB, 
kteří přes léto každý den od časného rána ruč-
ně přepínali vodovodní šoupata, aby střídavě 
napouštěli vodojemy Vápenka a Vysoká. Dnes 
mohu říct, že obec Psáry je mnohem lépe při-
pravená na případné výpadky než okolní obce 
a na dalších vylepšeních se dále pracuje.

Vše 
o „vaší“ vodě

Milan Petrus,  
ředitel divize vodovody & kanalizace

ZÁKAZNICKÝ PORTÁL 
TECHNICKÝCH SLUŽEB

Pokud chcete mít přehled o  spotřebě vody, 
fakturách i  dalších informacích, týkajících se 
„vaší“ vody, můžete využívat zákaznický por-
tál, který pro vás spustily Technické služby 
Dolnobřežanska, s.  r.  o., na  svých webových 
stránkách www.tsdb.cz. Jednoduše řečeno, zís-
káte přehled o  svém účtu služeb týkajících se 
vodovodů a kanalizací. Je to velice přehledná 
a uživatelsky vstřícná webová aplikace, jejíž vy-
užívání je bezplatné a přináší celou řadu výhod.

CO ZÍSKÁTE PŘÍSTUPEM 
DO PORTÁLU

Často se říká, že co nekontrolujete, to neřídíte. 
Věříme, že jak pro občany, tak i pro firmy je prio-
ritou mít přehled o spotřebě vody i odběrných 
místech. V  sekci faktury vidíte veškeré faktury 
včetně zálohových za všechny subjekty, které 

jsou přihlášeny k účtu. Zároveň u každé faktu-
ry vidíte, kdy byla vystavena a na jakou částku, 
zda je zaplacená či nikoliv. Pokud máte uhradit 
celou částku a nebo její část, nabízí se i Qr kód, 
prostřednictvím kterého můžete vše zaplatit.

Máte zde také k dispozici informace o odečtech 
spotřeby a prostřednictvím portálu můžete na-
hlásit stav vodoměru. V  těch obcích, kde mají 
již vodoměry s  dálkovým odečtem spotřeby, 
probíhá odečet dálkově a je třeba nahlásit stav 
pouze podružných vodoměrů. Tam, kde vodo-
měry s  dálkovým odečtem nejsou, má každý 
dvě možnosti. Buď platit čtvrtletně částku od-
hadnutou dle spotřeby, kterou odečítají pracov-
níci TSDB jedenkrát ročně, a nebo může každý 
sám provést tzv. samoodečet a čtvrtletně nahlá-
sit spotřebu prostřednictvím portálu. Tu pracov-
níci TSDB ověří a zanesou do systému.

HLAVNÍ VÝHODY 
ZÁKAZNICKÉHO PORTÁLU

•	 sledování spotřeby vody,
•	 faktury na jednom místě,
•	 vlastní odečítání vodoměru tam, kde nejsou 

vodoměry s dálkovým odečtem,
•	 přehled o odstávkách,
•	 objednávka dalších služeb.

JEDNODUCHÁ REGISTRACE

Po spuštění webové stránky www.tsdb.cz se do 
zákaznického portálu velice jednoduše zaregis-
trujete. Stačí, když si vezmete k ruce jakoukoliv 
fakturu za vodu a při registraci zadáte její číslo. 
Systém si sám načte vaše údaje a nabídne vám, 
jakým způsobem chcete zaslat registrační kód. 

Buď si vyberete SMS nebo e-mail a během ně-
kolika sekund vám přijde registrační kód. Ten 
zadáte do příslušného políčka a  tím máte za-
ložený účet v  zákaznickém portále, který pak 
kdykoliv najdete na  webu TSDB pod ikonkou 
nazvanou „Můj VaK“. V případě problému s re-
gistrací se můžete obrátit na  zákaznické cent-
rum TSDB na tel. 734 485 495.
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Co se v obci 
udělalo 12/2022–1/2023

Ing. Renáta Jašková, 
správa majetku

•	 rozmístění nových košů na odpad na náves 
Psáry,

•	 montáž a  výměna poškozených dopravních 
značek,

•	 čištění naplavenin a kanálu v ulici na Stráni 
a Akátová,

•	 oprava cesty na dančí louku a čištění žlabů 
směr na Babu a ulice na Vápence,

•	 svoz popelnic z  ulice V  Třešňovce (probíhá 
zde oprava),

•	 rozvoz svačin a obědů, svoz přepravek,
•	 čištění žlabů v  ulicích Slunečná a  úvozová, 

oprava díry na Sídlišti Štědřík,
•	 oprava uzávěru nádrže multikáry a pásového 

dopravníku,
•	 sběr odpadků v  příkopech a  na veřejných 

prostranstvích,
•	 úklid dětských hřišť, oprava plotu hřiště 

Štědřík,
•	 oprava rozmetače na posypový materiál,
•	 stříhání keřů, průtah obcí, prostor před oú 

Psáry,

•	 navážení posypového materiálu do beden,
•	 úklid větví po prořezu od nádržky až  po 

Pražskou,
•	 hrabání listí U nádržky a na Kopečku,
•	 vánoční výzdoba obce a její odstranění,
•	 montáž a demontáž betlému,
•	 čištění žlabů a kanálů,
•	 úklid okolí hasičárny,
•	 oprava obrubníku U Sv. Jána,
•	 příprava prezidentských voleb,
•	 oprava oplocení u kontejnerů na tříděný od-

pad,
•	 úklid sněhu,
•	 posyp namrzlých komunikací pro pěší i mo-

toristy,
•	 zdravotní a  bezpečnostní prořezy stromů, 

úklid a odvoz větví z ulice Psárská,
•	 hrabání a odvoz listí v obci a na hřbitovech,
•	 zajištění obsluhy pro provoz sběrného dvora,
•	 zajištění odvozu elektroodpadu a papíru,
•	 pravidelné týdenní vysypávání košů na  psí 

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

•	 svoz vánočních stromků,
•	 drobné opravy nemovitostí, čištění okapů od 

listí,
•	 odstraňování závad na veřejném osvětlení.

Volba 
prezidenta 
republiky
Volební účast v  naší obci byla opravdu hoj-
ná. Volit přišla i  naše nejstarší občanka paní 
Vlastimila Domincová, která letos v  březnu 
oslaví 100 let.

OBEC PSÁRY – SOUHRNNÉ 
INFORMACE

Volební 
účast v %

Platné 
hlasy

% plat-
ných hlasů

1. kolo 73,69 2 214 98,84

2. kolo 73,43 2 230 99,46

OBEC PSÁRY – VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ
č. příjmení, jméno, tituly 1. kolo 2. kolo

hlasy % hlasy %

1 Fischer Pavel 167 7,54 X X

2 Bašta Jaroslav 84 3,79 X X

4 Pavel Petr Ing. M.A. 1 074 48,50 1 642 73,63

5 Zima Tomáš prof. MUDr. DrSc. 7 0,31 X X

6 nerudová Danuše prof. Ing. Ph.D. 330 14,90 X X

7 Babiš Andrej Ing. 482 21,77 588 26,36

8 Diviš Karel PhDr. 32 1,44 X X

9 Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D. 38 1,71 X X

ČESKÁ REPUBLIKA – VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ
č. příjmení, jméno, tituly 1. kolo 2. kolo

hlasy % hlasy %

1 Fischer Pavel 376 705 6,75 X X

2 Bašta Jaroslav 248 375 4,45 X X

4 Pavel Petr Ing. M.A. 1 975 056 35,40 3 359 151 58,32

5 Zima Tomáš prof. MUDr. DrSc. 30 769 0,55 X X

6 nerudová Danuše prof. Ing. Ph.D. 777 080 13,92 X X

7 Babiš Andrej Ing. 1 952 213 34,99 2 400 046 41,67

8 Diviš Karel PhDr. 75 475 1,35 X X

9 Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D. 142 912 2,56 X X
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Svatby 2022
Hana Rousová, matrikářka

V roce 2022 proběhlo na území Psár a Dolních 
Jirčan celkem šest svateb, z  nichž tři se kona-
ly v  obřadní síni obecního úřadu Psáry, dvě 
u  snoubenců v  domácím prostředí na  jejich 
vlastních zahradách a jedna z nich díky své ve-
likosti dokonce na  hřišti v  Dolních Jirčanech. 
K tradičním svatbám přibylo i  jedno obnovení 
manželského slibu.

Každá svatba je ovšem naprosto odlišná pod-
le představ snoubenců. Jedna je malá a  tajná 
v úzkém rodinném kruhu, druhá veliká a bujará 
za účasti mnoha příbuzných a kamarádů. Jiné 
jsou klidné a  tiché a  některé slouží pro lega-
lizaci dlouholetého svazku. Všechny ovšem 
spojuje jedno. Všechny oddávala bývalá paní 
místostarostka, dnes už starostka, paní Vlasta 
Málková. Tuto milou pravomoc vykonává velmi 
ráda a věnuje se jí s náležitou péči. Snoubence 
vždy předem „vyzpovídá“ a vytvoří proslov šitý 
jim přímo na  tělo, čímž se každá svatba stává 
opravdu jedinečnou.

Pokud byste tedy i vy měli zájem uzavřít man-
želství a  udělat tento krok jako psárští nebo 
dolnojirčanští patrioté, spojte se přímo s  paní 
starostkou Vlastou Málkovou nebo s  matrikou 
Městského úřadu v  Jesenici (matrikářka Hana 
Rousová, tel. 241 021 741 e-mail: hana.rouso-
va@mujesenice.cz), do jejíhož správního obvo-
du obec Psáry spadá.

Pokud slavíte významné výročí sňatku, rádi Vám 
uspořádáme slavnostní obřad pro Vás a  Vaše 
blízké.
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Když se z jedné 
komise  
stanou dvě

Mgr. Martina Jedličková

Jsou situace, kdy rozdělení nemusí nutně zna-
menat rozchod, nesoulad či změnu k horšímu, 
naopak. Jsou situace, kdy může být rozdělení 
ku prospěchu věci a nese s sebou svěží vítr, no-
vé nápady i nové přátele.

A  tak se na  přelomu roku 2022/2023 z  jedné 
Sociální a  kulturní komise staly komise dvě: 
Komise pro sociální a  seniorskou politiku 
a Komise pro kulturní a volnočasové aktivity.

Dovolím si vám nyní obě představit.

Komise pro sociální a seniorskou politiku v če-
le s paní starostkou Vlastou Málkovou navazu-
je na kvalitu a letité úspěchy Sociální a kulturní 
komise v  oblasti sociální a  práce pro seniory. 
I  nadále bude spolupracovat s  pečovatelskou 
službou, starat se o  pomoc v  případě nouze, 
a také o zajištění aktivního života seniorů v ob-
ci. Ať již jde o  vzdělávací činnosti v  podobě 
univerzity třetího věku, nabízené série před-
nášek, seminářů a workshopů, o sportovní ak-
tivity nebo zajištění jejich důležitých životních 
potřeb. nedílnou součástí zůstanou i příjemná 
rozptýlení v podobě jednorázových společen-
ských akcí nebo přání k  významným životním 
jubileím. Důležitým cílem pro letošní rok je do-
vybavení seniorské zahrady v  klubu Třináctka 
a využití prostředků poskytnutých z dotace pro-
gramu obec přátelská seniorům.

Stále se bude komise zabývat i všemi podněty 
z  oblasti sociální a  v rámci svých kompetencí 
a možností se bude snažit nabídnout řešení či 
postoupit podněty radě obce Psáry.

Členy komise, respektive členkami, jsou 
olga Kramosilová, Hana Šmídlová, naděžda 
Jakubková, Ivana Tesařová, Květoslava Beldová, 
Martina Jedličková, Martina Šmerglová a Jitka 
Svobodová. Jistě budu mluvit za všechny, že 

bychom rády v našich řadách uvítaly i zástupce 
mužů, kteří by do našeho ryze ženského pohle-
du na svět vnesli i  trochu toho mužského ele-
mentu.

Komise pro kulturní a volnočasové aktivity pod 
vedením Martiny Jedličkové si vytyčila jeden 
velký cíl: přesvědčit dolnojirčanskou i psárskou 
veřejnost, že všechny zde nabízené aktivity ja-
ko jsou přednášky, výjezdy, zájezdy, divadelní 
představení, workshopy, sportovní aktivity, ne-
jsou určeny (pokud není jasně uvedeno jinak) 
pouze seniorům, ale zástupcům všech genera-
cí. Tedy všem, kteří mají zájem rozšířit si obzo-
ry, navázat nová přátelství, zkusit něco nového 
nebo prostě jen vyplnit volný čas.

Snahou komise ve složení Vlasta Málková, 
Jitka Svobodová, Martina Šmerglová, Michaela 
Hájková, Jana Fejková, romana Hájková 
a Martina Komrsková bude udržet kvalitu i roz-
sah kulturních a  volnočasových aktivit, které 
obec v současné době nabízí, a přicházet s no-
vými nápady a  inovacemi. I nadále se tak mů-
žete těšit na všechny oblíbené akce v průběhu 
roku jako jsou Májové slavnosti, Pohádkový 
les, letní kina apod. Čekají nás i novinky, např. 
v  podobě prvního obecního plesu či nových 
sportovních akcí. rádi bychom podchytili i na-
še teenagery a ukázali, že držíme krok s dobou, 
chystáme do akcí i zapojení moderních techno-
logií. Uvítáme tak každou pomocnou ruku z řad 
mladé generace. Těšíme se i  na spolupráci 
s klubem neformálko a se všemi dobrovolníky, 
kteří jsou vždy nepostradatelnou součástí větši-
ny volnočasových aktivit.

Informace o činnosti obou komisí můžete sle-
dovat v  zápisech, které budou zveřejňovány 
na webových stránkách obce. Veškeré informa-
ce o  nabízených akcích najdete na  webových 
stránkách obce, v Psárském zpravodaji či příle-
žitostně ve vašich schránách v letácích.

Odhalte včas 
domácí násilí

bright-sky.org

Stahujte zdarma

Můj deník pro 
uchování důkazů

12 otázek pro posouzení 
nebezpečí ve vztahu

Kontakty nejbližší 
pomoci
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Příprava 
participativní ho 
bydlení

 
 

Mgr. Milan Vácha, 
místostarosta

rostoucí náklady na bydlení – růst cen nemo-
vitostí, výše nájemného, úrokových sazeb u hy-
potečních úvěrů i  stavebních materiálů. To je 
bydlení současnosti. Bydlení budoucnosti by 
mohlo být dostupnější a udržitelnější, a  to dí-
ky participaci. obec Psáry připravuje projekt 
participativního bydlení pro učitele a  učitelky 
v základní a mateřské škole a již druhým rokem 
spolupracuje s výzkumným týmem s cílem zjis-
tit potřeby cílové skupiny a  konkrétní dimen-
ze projektu. Výzkum mapuje také širší postoje 
české společnosti k  takovým formám bydlení. 
Po jarních workshopech s pedagogy se nyní do 
výzkumu může zapojit každý vyplněním dotaz-
níku o postojích k bydlení, který pomůže zjistit, 
jaké formy bydlení podpořit.

Co je participativní bydlení?

Participativní bydlení má různorodé formy 
(baugruppe, družstva, spolky a další) a umožňu-
je různou míru zapojení obyvatel: například do 
přípravy projektu, získání úvěru, správy domu. 
obyvatelé také mohou společně sdílet prosto-
ry – např. společnou zahradu, dílnu, společen-
skou místnost nebo vybavení. Mohou také spo-
lupracovat při přípravě projektu a  financování 
nebo realizovat společný zdroj energie (tzv. ko-
munitní energetiku). Město či obec však může 
být důležitým partnerem při přípravě projektu. 
Výsledkem participace může být nový bytový 
dům v  centru města, rekonstrukce stávajících 
objektů, stejně jako nová ulice řadových domů.

Jak říká hlavní řešitel projektu podpořené-
ho Technologickou agenturou České re-
publiky, ekonom a  geograf Jan Malý Blažek 
z Masarykovy univerzity: „Spolupráce obyvatel 
nejen snižuje náklady, ale také zvyšuje kvalitu 

sousedství a  udržitelnost bydlení. Důležité je, 
že o tom, jak bydlení realizovat a spravovat, by 
měli rozhodovat přímo obyvatelé, kteří budoucí 
bydlení dávají dohromady. V projektu spolupra-
cujeme s městy a jejich obyvateli, s nimiž zjišťu-
jeme, jak se staví k různým formám spolupráce, 
sdílení či rozhodování v modelových příkladech. 
Výsledkem projektu bude metodika a  manuál, 
jak participativní bydlení vytvářet.”

Participativně se staví například u  našich sou-
sedů v  rakousku a  německu. Třeba ve Vídni 
město poskytuje v rámci soutěží pozemky pro 
projekty připravené konkrétními skupinami 
obyvatel a  developeři pak navržené projekty 
postaví. „Participativní bydlení není jen o  ak-
tivním zapojení obyvatel, ale také o  proměně 
vztahů aktérů výstavby. V zahraničí jej staví ne-
ziskoví developeři a  specializovaní architekti, 
k dispozici jsou konzultanti i konkrétní možnosti 
financování. Důležitá je i role státu a měst, ať už 
jde o dotační podporu nebo pronájem pozem-
ků a aktivní regulaci městské výstavby,“ doplnila 
Jana Kubcová, architektka z Fakulty architektury 
ČVUT. Participativní modely bydlení lze usku-
tečnit i v českém prostředí, potřebují ale získat 
podporu samosprávy a veřejné správy.

Co se děje v přípravě participativního bydlení 
v Psárech?

Přípravu projektů participativního bydlení lze 
zjednodušeně rozdělit na přípravu samotného 
území pro budoucí stavbu a na práci s obyva-
teli. obec Psáry dlouhodobě připravuje pro-
jekt výstavby šesti bytových jednotek pro uči-
tele a učitelky základní a mateřské školy Psáry. 
Ve spolupráci s  týmem výzkumného projektu 
v průběhu roku 2022 vzniklo na bázi worksho-
pů se zástupci a  zástupkyněmi pedagogů zá-
kladní ideové stavební schéma, které následně 
projektanti rozpracují do podoby výsledného 
projektu. Projekt přispěje k  podpoře mladých 
pedagogických pracovníků ve formě startova-
cích bytů, přičemž jeho obyvatelé se budou 
participativně spolupodílet na jeho provozu.

Výzkumný tým nyní pokračuje ve sběru dat on-
line dotazníkovým šetřením. Dotazník je možné 
vyplnit na webu projektu participativnibydleni.

cz/zapojte-se-dotaznik. 

na  webu projektu můžete 
také zjistit další informace 
o participativním bydlení a o 
průběhu příprav ve městech 
a obcích včetně Psár.

Data z  dotazníku pak budou dále využita pro 
tvorbu manuálu pro obce, který vedle sta-
vebního schématu vzešlého z  workshopů 

s  pedagogy bude sloužit při přípravě prvních 
projektů tohoto typu bydlení.

Jan Malý Blažek, Masarykova Univerzita, 
info@ participativnibydleni.cz

Workshopy participativního bydlení v Psárech

Projekt Možnosti a  limity sociálně a  envi-
ronmentálně udržitelného participativního by-
dlení je spolufinancován se státní podporou 
Technologické agentury Čr v rámci Programu 
Prostředí pro život, projekt SS03010221.
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každý týden
pondělí Zdravotní cvičení 15.00 Laguna
pondělí Country tance 16.00 Laguna
úterý Jóga – pilates 10.00 ZŠ
úterý Korálkování 15.00 Třináctka
úterý Zpívání 16.00 Třináctka
čtvrtek Jóga se Šárkou 18.00 ZŠ
březen

1. 3. VU3V 14.00 Třináctka
2. 3. Babičky čtou dětem 13.30 Třináctka
8. 3. Trénování paměti 14.00 Třináctka
9. 3. Angličtina u čaje 9.00 Třináctka

13. 3. Procházka s trek. holemi 10.00 před OÚ
15. 3. VU3V 14.00 Třináctka
22. 3. Trénování paměti 14.00 Třináctka
23. 3. Angličtina u čaje 9.00 Třináctka
23. 3. Přednáška Reflexní terapie 14.00 Třináctka
29. 3. VU3V 14.00 Třináctka
30. 3. Babičky čtou dětem 13.30 Třináctka
30. 3. Vyrábění přáníček 14.00 Třináctka

duben

1. 4.
Velikonoční sousedské 
setkání 14.00 náves D.J.

3. 4. Procházka s trek. holemi 10.00 před OÚ
5. 4. Trénování paměti 14.00 Třináctka
6. 4. Angličtina u čaje 9.00 Třináctka
6. 4. Velikonoční kavárnička 14.00 Třináctka

12. 4. VU3V 14.00 Třináctka
19. 4. Trénování paměti 14.00 Třináctka
20. 4. Angličtina u čaje 9.00 Třináctka
20. 4. Babičky čtou dětem 14.00 Třináctka

27. 4.
Přednáška Pouť do 
Santiago de Compostela 14.00 Třináctka

KALENDÁŘ AKCÍ
Pro SEnIorY

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

Fotosoutěž 
2023

Ing. Jitka Svobodová, 
radní obce

SVĚTLO A STÍN

Když se řekne světlo, někdo si představí Slunce 
na  denní obloze, někdo žárovku, odlesk mě-
síčního svitu v  kaluži při noční procházce ne-
bo semafor. Pojmy světlo nebo stín jsou velmi 
mnohoznačné a  lze je chápat v  nejrůznějších 
rovinách. Zkuste vyfotit třeba sluneční paprsky, 
které dokreslují krajinu, blyštící se světla velko-
měst, stín stromu na  zasněžené louce, poulič-
ní svítilny podél cest nebo jednoduše den či 
večer. Motivy pro fotografování můžete nalézt 
při běžném pouličním „provozu“ nebo zachytit 
světelnou atmosféru, kterou si dopředu připra-
víte. Je to zcela na vás.

nejzajímavější snímky budou uveřejněny ve 
velkém či malém kalendáři pro rok 2024, vylo-
sovaní účastníci soutěže získají pěknou cenu. 
Prosím, přečtěte si pozorně podmínky soutěže, 
stává se velmi často, že musíme vámi zaslané 
snímky vyřadit, protože nejsou ve formátu nale-
žato nebo jsou zaslány v malém rozlišení. Také 

často zapomínáte na titulky.

Podmínky pro zařazení vašich fotek do foto-
soutěže:
Kdy: do 31. července 2023
Jak: v elektronické podobě
Kam: na e-mail fotosoutez@psary.cz
Co:  barevné nebo černobílé fotografie ve 

formátu nALEŽATo v co nejlepší kvalitě 
(alespoň 2 MP) bez úprav. nekvalitní fo-
tografie budou ze soutěže vyloučeny.

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

grafii. Zasláním fotografií dáváte souhlas 
s jejich uveřejněním v materiálech obce.

Václav Adámek
Stanislav Berec
Miluše Celerinová
Vlastimila Domincová
Jiřina Dzianová
Helena Hamplová
Božena Hrušková
Václav Hubička
Tomáš Hubík

Stanislav Chaloupka
Jaroslava Marešová
Ladislav Medved
Mária Mužíková
Václav Seidl
Jaroslava Stoklásková
Blažena Šafaříková
František Vocetka
Miroslav Weiss

Blahopřejeme
všem našim seniorům, kteří v březnu 
a dubnu oslaví svá významná životní jubilea!

ZÁJEZD DO ALSASKA
Zájezd do Alsaska se uskuteční 9.–13. května 
2023. Cena zájezdu zahrnuje dopravu, ubyto-
vání ve dvoulůžkových pokojích, snídaně, ve-
čeře a vstupy.

Cena pro trvale hlášené občany je 11.800 Kč 
a pro ostatní 12.500 Kč.

Více informací u starostky Vlasty Málkové: 

Info   starostka @psary.cz, 602 714 101

VELIKONOČNÍ SOUSEDSKÉ 
SETKÁNÍ
Zveme vás 1. dubna od 14 hodin na dolnojir-
čanskou náves na sousedské setkání a naladění 
se na předvelikonoční atmosféru. na děti bu-
dou čekat dílničky, které pro ně připraví školní 
družina. Budou si zde moci ozdobit vajíčko ne-
bo si z netradičních materiálů vyrobit některý ze 
symbolů Velikonoc – ovečku, zajíčka a slepičku. 
Hotovými výrobky pak společně vyzdobíme ná-
ves. nebude chybět ani dobré jídlo a pití.

KULTURA
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TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
Po delší odmlce chceme znovu otevřít kurz tré-
nování paměti.

na  našich setkáních budeme řešit úkoly, kte-
ré naši paměť posílí – skrývačky, přesmyčky 
nebo vynechaná slova 
v  citátech. Věnovat 
se budeme cviče-
ním zaměřeným 
na  produkci slov 
a  mnoha dalším 
společným aktivi-
tám.
Přijďte si ověřit, jak 
na  tom se svou pa-
mětí jste.

V případě zájmu se přihlaste:

Přihlášky  trinactka @psary.cz 

Pohodové 
odpoledne 
ve Třináctce

Marcela Miklová

Senioři v  naší obci mají možnost zúčastnit se 
nejrůznějších akcí, o kterých se pravidelně do-
zvídáme v  Psárském zpravodaji. Chceme ješ-
tě rozšířit okruh zájmových činností a umožnit 
společné trávení volného času těm, které neo-
sloví nabízené akce, ale chtějí si jen přijít popo-
vídat a nebaví je pouze sedět doma.

Třináctka bude otevřena pro všechny zájem-
ce každou středu od 15 do 17 hodin. Je mož-
né posedět při kávě nebo čaji. K  dispozici je 
knihovna, počítače, stolní hry. Lze si zahrát kar-
ty, scrabble, dámu, šachy a mnoho dalších vě-
domostních her.

V  rámci těchto pohodových odpolední může 
přijít každý sám nebo se svými kamarády, není 
třeba žádná registrace. Vyžijte této skvělé na-
bídky, Třináctka se na vás těší!

VYTVOŘTE SI VLASTNÍ 
PŘÁNÍČKO
Připravili jsme pro vás další z  řady výtvar-
ných kurzů vedených paní Elenou Hradskou. 
Tentokrát nás naučí vyrábět přáníčka, která jis-
tě využijete při různých příležitostech. Kurz se 
koná 30. 3. od 14 hod. ve Třináctce.
Místo je potřeba si zarezervovat do 26. 3.:

Přihlášky  trinactka@psary.cz

Plnou parou 
do divadla
Pojeďte s námi v úterý 11. dubna od 19 hodin 
do Divadla Palace na představení Plnou parou.

odjezd je v 17.15 hod. pro naše občany zdarma 
autobusem ze zastávek Psáry, Psáry oú a Dolní 
Jirčany. Zvýhodněná cena vstupenky je 300 Kč 
(poloviční než v divadle). Vstupenky si můžete 
zakoupit v pokladně oú v úředních hodinách.

PLNOU PAROU

Sauna osamělého luxusního wellness hotelu, 
tajná pracovní a milostná schůzka, touha po dí-
těti a potřeba sponzorského daru, to jsou atrak-
tivní ingredience pro brilantní komedii plnou 
záměn a zmatků, která ale končí laskavým smí-
řením. Hrají Lenka Vlasáková, Miroslav Etzler, 
Jan Dolanský, Petra Horváthová, richard Trsťan.

Miroslav Etzler, Jan Dolanský a Richard Trsťan, 
René Heinersdorff: Plnou parou
Foto: Divadlo Palace

REFLEXNÍ TERAPIE RUKY
Po delší pauze vás zveme na oblíbené setkání 
seniorů, na  kterém nám zkušená terapeutka 
Mgr. Eva nebeská vysvětlí, na jakých principech 
funguje reflexní terapie ruky a jak nám i základ-
ní vědomosti o  jednotlivých bodech mohou 
pomoci při prevenci i při řešení zdravotních ob-
tíží. Sejdeme se 23. března ve 14 hodin v Klubu 
Třináctka. Těšíme se na vás!

POUŤ  DO SANTIAGO 
DE COMPOSTELA

Zveme vás na besedu o pouti do Santiago de 
Compostela. o zážitky i fotky z dlouhé cesty au-
tobusem i pěšky se podělí paní Pavková, která 
ji absolvovala v roce 2012.

Beseda se koná 27. dubna od 14 hodin ve 
Třináctce.
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Jednodenní 
výlet do Blatné 
a Písku

Alena Šebková

Ke konci roku 2022 se uskutečnil další z  řady 
jednodenních výletů. Tentokrát jsme vyrazili au-
tobusem na zámek Blatná a do krásného jiho-
českého města Písek. Po dvou hodinách jízdy 
na  nás čekala prohlídka zámku s  průvodkyní. 
Dnešní zámecký soubor Blatná patří mezi histo-
ricky a architektonicky nejvýznamnější památky 
svého druhu u nás. Je jedním z nejzachovalej-
ších vodních panských sídel v České republice.

V  současnosti je zámek od roku 1992 zpět 
v soukromých rukách rodu Hildprandtů, kterým 
byl všechen majetek zkonfiskován v roce 1952. 
Současní majitelé intenzivně pracují na obnově 
zámku a  jeho zpřístupnění návštěvníkům. Již 
teď je krásně opraven a udržován, včetně při-
lehlých parků a vodních ploch, o čemž jsme se 
přesvědčili při procházce zámeckým parkem. 
Park je protkán potůčky, mostky a  cestičkami 
s  nádhernými alejemi. oblíbenou atrakcí zá-
meckého parku je početné stádo daňků, kteří 

se zde volně pasou, stejně jako hejno pávů či 
tři lamy alpaky.

Po procházce na  nás čekal dobrý oběd v  re-
stauraci na rozhledně v Písku a potom prohlíd-
ka královského města. Historicky cenných pa-
mátek je tu opravdu hodně. A tak jsme nemohli 
minout raně gotický kamenný most ze 13. sto-
letí, hrad, děkanský kostel či barokní radnici 
a Podskalský mlýn se starou elektrárnou, kterou 
sestrojil František Křižík.

Výlet jsme zakončili za krásného slunečného 
počasí příjemným posezením u kávy na Velkém 
náměstí.

Děkujeme za další výborně připravený výlet 
paní Jitce Svobodové a  za milou společnost 
a sobě vlastní starostlivost paní starostce Vlastě 
Málkové.

STALO SEJarní pochod
Josef Hájek

Čas letí a blíží se již 6. ročník pochodu „od pra-
mene po soutok“. nemusím jej popisovat pro 
ty, kteří s námi pravidelně vyrážejí, ale rád bych 
pozval ty, kteří se teprve chystají.

náš oblíbený pochod se bude konat již tradič-
ně 3. měsíc a 3. sobotu, tedy 18. 3. Sraz je jako 
vždy v 8.30 hodin na Pohádkové louce (křižovat-
ka Javorová a Ke Kukaláku). odcházíme v 9 ho-
din. na opozdilce nečekáme, můžou se k nám 
připojit na poslední zastávce, tedy na psárském 
hřišti v cca 9.20 hodin.

na účastníky bude v polovině cesty čekat ob-
čerstvení. Loučení se zimou završíme smrko-
vým svařákem z malého lesa.

Celková trasa v délce 15 km se dá zvládnout za 
4–5 hodin. Po cestě budeme zdolávat několik 
brodů a užijeme si krásy přírody. naším cílem je 
Davle, kde na nás bude čekat autobus, který nás 
odveze zpět domů. Kromě dobrodružné cesty 
a zážitků si také odvezete pamětní medaili.

Vezměte si s sebou teplé oblečení, pohodlnou 
obuv, nožík na buřta a hlavně dobrou náladu.

Registrace  mihely@psary.cz
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Ohlédnutí 
seniorů 
za rokem 2022

Marcela Miklová

Poslední den v  roce jsme opět neporušili tra-
dici a  připravili se na  příchod nového roku 
silvestrovským pochodem. První část turistů 
z Dolních Jirčan vyrazila v 10 hodin ze Štědříku, 
druhá část ze Psár se přidala pod Vápenkou. 
Sešla se nás pořádná skupina, ani mokro a blá-
to nás neodradilo. V restauraci u Zdeňky byl pro 
nás připraven vytopený lokál, kde jsme popili, 
pojedli a  zavzpomínali na  právě končící rok. 
A že bylo na co vzpomínat! Byl to rok, kdy jsme 
konečně odložili respirátory, mohli se pořádně 
nadechnout a začít si užívat života bez ustavič-
ného strachu z covidu.

Začali jsme opět využívat naši milovanou 
Třináctku, kde se navíc zrealizoval projekt terasy 

pod lípou, která zde stojí.

V březnu jsme se zúčastnili pochodu „od pra-
mene po soutok“ podél Zahořanského potoka 
do Davle.

Pravidelně jsme každý měsíc měřili své síly 
na  procházkách s  trekovými holemi pod do-
zorem našeho lektora Petra Hubičky. V  rámci 
těchto procházek jsme poznávali nejen okolí 
Psár, ale na  jaře jsme byli i  u pramene Botiče 
a  na podzim jsme absolvovali procházku do 
Chotouně.

Před Velikonocemi jsme navštívili svátečně vy-
zdobený zámek Loučeň a cukrovar Dobrovice, 
v  červnu jsme podnikli výlet do Mníšku pod 
Brdy a Příbrami, v srpnu jsme si užili dvoudenní 
výlet Krušnohorskem, kde jsme navštívili Boží 
Dar a Klínovec, projeli jsme se parním vláčkem 
na  trase oberwiesenthal – Cranzahl, ubytovali 
se v  Jáchymově a  druhý den navštívili město 
Klášterec nad ohří a Kadaň.

 Velkým přínosem byl pro mnohé seminář Jak 
na chytrý telefon a na tablet. V dnešní přetech-
nizované době je znalost počítačové techniky 
nutností, a tak i senioři musí držet krok s dobou.

V  září jsme si užili výlet do rodinného vin-
ného sklípku ve Velkých Pavlovicích, cestou 
jsme absolvovali prohlídku Slavkova u  Brna 
a Pelhřimova včetně návštěvy muzea kuriozit.

V průběhu roku jsme pravidelně cvičili v Laguně 
a  v prostorách bývalé školy, která se nachází 
na návsi v Dolních Jirčanech.

na podzim jsme se začali zdokonalovat ve zpě-
vu, pod vedením paní učitelky Helenky cvičíme 
své hlasivky, zpíváme písničky různých žánrů od 
lidovek, koled, country až po moderní hudbu. 
Třebaže nejsme žádní profíci, moc si zpívání 
užíváme a vždy se nám po hodině zpěvu zved-
ne nálada.

nezaháleli ani naše tanečnice a  tanečníci. 
V rámci trénování country tanců i několikrát ve-
řejně vystoupili. Už se těšíme na nové šaty, kte-
ré budou překvapením v příští sezoně.

Během roku jsme se neustále vzdělávali, 
v  prosinci jsme zdárně dokončili tříletý cyklus 
Univerzity třetího věku při České zemědělské 
univerzitě v  Praze. Poslední cyklus přednášek 
se týkal dějin a současnosti Arménie. o této ze-
mi s  velmi bohatou historií jsme se dozvěděli 
mnoho nového.

Studenti angličtiny udělali velké pokroky, byli 
pilní po celý rok. Vyvrcholením jejich snažení 
byla oslava Dne díkůvzdání. Tentokrát se ne-
servírovala krůta, ale občerstvení bylo opět sty-
lové „po americku“. Hlavním tématem dne byla 
americká hudba. Manželé Hana a  Ken Willet 
nám představili průřez americkou hudbou, zor-
ganizovali soutěž v poznávání jednotlivých zpě-
váků, autorů či stylů. na závěr jsme si některé 
písně společně zazpívali.

Ke konci roku se uskutečnily autobusové zájez-
dy do Karlových Varů a do Drážďan.

Z  uvedeného výčtu aktivit je patrné, že 

na našem silvestrovském pochodu bylo o čem 
povídat a na co vzpomínat. Cestou domů jsme 
si popřáli vše nejlepší do roku 2023. Věříme, že 
i nastávající rok bude stejně bohatý na zážitky, 
abychom se v prosinci 2023 zase sešli a mohli 
zrekapitulovat, jak se nám dařilo.

Velké poděkování patří těm, kteří nám akce 
připravili. A to jak pracovníkům obce a sociální 
komise, tak  všem dobrovolným pomocníkům. 
Zásluhu ale máme i my všichni, kteří se akcí zú-
častňujeme. Věřím, že naše řady se ještě rozros-
tou. neváhejte a přidejte se k nám.
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Babičky čtou 
dětem

Zuzana Kudrová

Propojit nejstarší a nejmladší generaci. To je cí-
lem už pravidelné akce, kdy babičky z řad na-
šich seniorek čtou pohádkové příběhy dětem 
z  mateřské školy. na  konci ledna do Třináctky 
na  dolnojirčanskou náves zavítali předškoláci 
z tříd Žabiček a rybiček. Atmosféra byla skvělá, 

děti se zájmem poslouchaly a  zapojovaly se. 
S  sebou přinesly i  vlastnoručně vyrobené dá-
rečky. Děkujeme za ně a těšíme se na další se-
tkání.

Diplomy 
i diamanty

Vlasta Málková, 
starostka

Pátek 20. ledna byl pro mnohé občany v  naší 
obci svátečním dnem. Řada studentů Univerzity 
třetího věku završila další etapu svého studia 
a čekala je promoce. Autobusem zapůjčeným 
od pana Adámka jsme všichni společně odjeli 
na  Českou zemědělskou univerzitu, kde slav-
nostní událost probíhala.

Po promoci jsme měli již tradičně naplánován 
oběd, a  tak jsme zamířili do místní restaurace 
na Kopečku. V přátelské a uvolněné atmosféře 
plné sdílení dojmů a  společných zážitků pro-
běhlo slavnostní předávání osvědčení o abso-
lutoriu. V  průběhu odpoledne zatančily naše 
seniorky a měli jsme jako první možnost vidět, 
jak budou vypadat nově ušité šaty pořízené 
z loňské dotace. Všem to moc slušelo!

Seniorské akce propojují občany z  celé obce. 
Kromě příjemně a  užitečně stráveného času 
přinášejí i mnohá nová přátelství. A právě díky 
tomu jsme navázali na promoci absolventů U3V 
oslavou ryze osobní. Všichni společně jsme zde 
neformálně, ale o  to upřímněji, oslavili dia-
mantovou svatbu manželů Brezíkových. obřad 
proběhl okolo 18 hodiny — slavnostně jsme 

uzavřeli 60 let jejich manželství a otevřeli novou 
cestu s přáním dalších šťastných společných let.

opět se tančilo i  hrálo. Za hudbu děkujeme 
Jirkovi a  Láďovi. Všichni se skvěle bavili a  na-
konec jsme si přáli, ať takových báječných dnů 
společně strávíme co nejvíce.
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nabízí panoramatický výhled na  Prahu, Brdy 
a také na horu Říp, Konopiště, Veselý vrch a dal-
ší krásná místa. Tabule na ochozu vám napoví, 
na která místa se právě díváte.

rozhledna Pepř se nachází v Jílovém u Prahy.

Terén: lehká náročnost, prašná cesta, lehce do 
kopce, cesta se v zimě neudržuje

Přístup: pěšky či na kole se k rozhledně může-
te dostat po červeně značené naučné stezce 
Jílovské zlaté doly přímo z  náměstí v  Jílovém 
u Prahy. Cesta je dlouhá zhruba 1 km. Možné 
dojet i autem a následně dojít pěšky cca 10 mi-
nut

Vhodné: pro všechny

Nevhodné: výstup na samotnou rozhlednu ne-
ní s kočárkem možný

Tip na výlet – 
podívejte se 
na svět z výšky

Sabina Grossová

Chodíte rádi na výlety a občas vám chybí nápa-
dy, kam v okolí vyrazit? Připravili jsme pro vás 
seriál tipů na zajímavá místa, která mohou být 
inspirací pro krátké procházky i  dlouhé výlety 
pěšky či na kole. A pokud i vy máte nějaká oblí-
bená (tajná) místa, podělte se o ně s námi!

VYHLÍDKA ZVOLSKÁ HOMOLE

Jedná se o skalnatý útvar ve tvaru podkovy s vý-
hledem na obec Vrané nad Vltavou, nejjižnější 
části Prahy a  na řeku Vltavu. Podél také vede 
cyklotrasa A2. Cyklistům doporučujeme využít 
cyklotrasu, která nabízí výhledy na  Vyšehrad, 
Podolskou vodárnu, Barrandovský most a další.

Vyhlídka se nachází mezi obcemi Vrané nad 
Vltavou a Zvole (u Prahy) po hlavní silnici.

Terén: lehká až střední náročnost, prašná, ka-
menitá a  kopcovitá cesta, v  zimě se cesta ne-
udržuje

Přístup: možnost dojet autem a  zaparkovat 
na  kraji lesa a  dále dojít 10–15 minut pěšky. 
Zdatnější mohou dojet na  kole a  následně se 
napojit na cyklotrasu směrem do Vraného nad 
Vltavou

Vhodné: pro rodinu s  dětmi, se psem, výlet 
na kole

Nevhodné: pro kočárek

KELTSKÉ OPIDUM ZÁVIST

Keltské opidum Závist je jedním z  největších 
známých opid v  Čechách a  střední Evropě. 
Závist také doprovází naučná stezka a  na-
chází se zde nově postavená rozhledna s  vý-
hledem na  Prahu. Doporučujeme následně 
navštívit i Keltský park Dolní Břežany, který na-
bízí další naučné tabule a krásné dětské hřiště. 
U Keltského parku je také náměstí, kde je mož-
nost načerpat energii v místní pekárně, cukrár-
ně a dalších podnicích.

opidum se nachází oficiálně ve Zbraslavi 
u Prahy, ale nejpohodlnější cesta vede z Dolních 
Břežan či ohrobce po silnici Keltská.

Terén: lehká až střední náročnost, prašná a kop-
covitá cesta, v zimě se cesta neudržuje

Přístup: možnost dojet autem a zaparkovat pří-
mo pod opidem a  dále dojít 10 minut pěšky, 
pro zdatnější je možnost dojet na kole

Vhodné: pro všechny, kočárek s velkými koly

Nevhodné: výstup na samotnou rozhlednu ne-
ní s kočárkem možný

ROZHLEDNA NA PEPŘI

Telekomunikační věž a  zároveň rozhledna 

Nová zelená 
úsporám Light

Ing. Helena Leštinová Nedvědová, Ph.D.

Vysoké ceny energií motivují stále více obča-
nů k  úpravám, vedoucím ke snižování spotře-
by. Pro některé domácnosti může být zajímavý 
nově otevřený dotační program Nová zelená 
úsporám Light.

CO Z NĚJ LZE FINANCOVAT
rekonstrukce rodinných domů nebo celoročně 
obývaných chat a  chalup, které vedou ke sní-
žení energetické náročnosti budovy (zateplení 
fasády, stropu, podlahy, výměna oken či vcho-
dových dveří).

KDO Z NĚJ MŮŽE ČERPAT
Všichni majitelé a  spolumajitelé nemovitos-
ti musí pobírat starobní nebo invalidní dů-
chod 3. stupně a musí mít v nemovitosti trvalé 

bydliště. Totéž platí pro  všechny uživatele ne-
movitosti. Získat můžete až 150.000  Kč podle 
provedené úpravy domu.

Pokud o  investici do své nemovitosti přemýš-
líte, rozhodně tuto možnost spolufinancová-
ní zvažte. Stejně tak asi není důvod investice 
do snížení energetické náročnosti odkládat. 
Snížíte své měsíční náklady a nemovitost výraz-
ně zhodnotíte.

nebojte se administrativy s  vyřízením dotace. 
Řada firem, které provádějí stavební práce, umí 
s  vyřízením dotací pomoci a  stejně tak je do-
statečná nabídka firem, které se na tuto oblast 
specializují a pomohou vám.

A jaký je nejčastější dotaz v souvislosti s touto 
dotací? Lze ji využít i na výměnu plynového kot-
le? odpověď zní nE, tato dotace není na kotle 
určena.

Další informace najdete na webu: 
 novazelenausporam.cz/nzu-light
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Potápění 
v Laguně

Petr Řehák

Už to bude rok, co jsme v  bazénu Domova 
Laguna Psáry začali v  rámci dobrovolnických 
programů s potápěčským výcvikem. Pokud by 
si snad někdo myslel, že si na potápění jen 
hrajeme, rádi ho vyvedeme z  omylu. 
Skutečný trénink přístrojového po-
tápění pro hendikepované podle 
standardů nAUI Worldwide, jed-
né z  nejstarších a  nejrespek-
tovanějších potápěčských or-
ganizací na světě. Každý z nás má 
individuálně upravený tréninkový 
plán a každý z nás má i trochu jiný cíl. 
někomu pomáhá potápění překonávat 

vlastní strach, jiný objevuje dosud nepoznané 
schopnosti a  dovednosti a  další se třeba sna-
ží naučit disciplíně a  respektování pravidel, 
se kterými se v  běžném životě trochu potýká. 
Všechny nás ale spojuje radost z volnosti, kte-
rou nám dává pohyb pod vodou. Ať už jsme 
připoutaní trvale na vozík nebo nám třeba fun-
guje myšlení trochu jinak než ostatním, pod vo-
dou se tyto hendikepy postupně ztrácí a z nás 

se stávají prostě jen potápěči. no a na 
co se těšíme letos? V květnu mají ně-

kteří z nás před sebou první cestu 
k moři a první skutečné ponory 

pod mořskou hladinu! Pokud 
tomu nemůžete věřit, klidně 

se přijďte podívat na  některý 
trénink našeho Speciálního 

potápěčského klubu Marlin ne-
bo se podívejte na náš web či face-

bookové stránky.

www.uspe.cz

Bezplatná linka:
+ 420 800 400 410

Podpora soběstačnosti ve Vašem

domácím prostředí i mimo něj 

Pomoc při Vašem adaptování se

na novou životní situaci 

Zprostředkování kontaktu se

společenským prostředím 

Podpora při vyřízení osobních

záležitostí (lékař, úřady, ...)

Klub chytrého seniora

Podpora při vyhledání příležitostí

pro pracovní uplatnění

Podávání informací o

možnostech získávání a výběru

rehabilitačních a kompenzačních

pomůcek, včetně doporučení

jejich vhodnosti

pondělí–pátek 8:00 - 17:00

poradna@uspe.cz

Pomoc s růstem nákladů na

bydlení

Pomoc s vyřízením sociálních

příspěvků

Podpora při jednání s úřady

Poskytnutí dluhového

poradenství

Pomoc s orientací v nabídce

sociálních a zdravotních služeb

Zprostředkování psychologické,

duchovní či fyzioterapeutické

péče

Pomoc s vyřízením

kompenzačních pomůcek

Poskytnutí pozůstalostní

poradenství

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ
PORADENSTVÍ

SOCIÁLNÍ
REHABILITACE

Veškeré služby poskytuje Ústav péče z.ú. bezplatně

POSKYTUJEME PORADENSTVÍ I PRO UPRCHLÍKY Z UKRAJINY
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Knihovna 
nezahálí

Veronika Peterová

nový rok jsme v  knihovně zahájili nákupem 
spousty nových knih pro děti i dospělé, které se 
po bleskovém rozpůjčování začínají otestované 
prvními čtenáři vracet do druhého kola. Máte 
tedy z čeho vybírat! Kromě několika krásně ilu-
strovaných dětských knížek jsme se tentokrát 
zaměřili především na  dospělé čtenáře, a  to 
jak fanoušky thrillerů a  detektivních příběhů, 
tak i románů společenských, historických nebo 
sci-fi.

Stále také připravujeme další akce pro celé 
školní i školkové třídy nebo čtení pro předškolní 
děti. Prosíme účastníky našich akcí, aby se při-
hlašovali na e-mail knihovna@psary.cz. Těšíme 
se na všechny malé i velké čtenáře!

OTEVÍRACÍ DOBA
pondělí  8–12, 13–16 hod.
úterý  13–17 hod.
středa  13–16 hod.
čtvrtek  16–20 hod.

OCHUTNÁVKA NOVÝCH KNIH
Anders de la Motte: Smrt přichází na prohlídku
Andrea Popprová: Kuk do oříšku
Cynthia Harrod-Eagles: Tajemství zámku 
Ashmore
Daniela Krolupperová: Zimní tulipán
Darcy Coates: Hlasy v bouři
Donna Everhartová: Vlaštovčí kopec
E. M. Wisemanová: Tmavé stěny Willardu
Eva Papoušková: Sára Kalamita
Evžen Boček: Aristokratka pod palbou lásky
František Kotleta: Legie
Helen Fields: Dokonalá kořist
Iva Procházková: Myši patří do nebe
Jakuba Katalpa: Je hlína k snědku?
Jan Štifter: Paví hody
Jiří Mádl: Přitažlivost planety Krypton
Jo nesbo: Krysí ostrov
Josef Karika: na smrt
Josef Mareš: Moje případy z 1. oddělení
Ladislav Špaček: Dědečku vyprávěj o světě
Ladislav Zibura: Prázdniny v Česku
Lars Kepler: Pavouk
Lisa regan: Pohřbené kosti
Michaela Klevisová: Prokletý kraj
Miloš Urban: Továrna na maso
nicholas Sparks: Přání

Petra Dvořáková: Zahrada
Petra Soukupová: nikdo není sám
robert Bryndza: Dívka v ledu
robert Galbraith: neklidná krev
Viktorie Hanišová: neděle odpoledne
Vlastimil Vondruška: Ďáblova čísla

VZDĚLÁVÁNÍ Den šílených 
účesů

Renáta Dlouhá

úterý 7. února bylo v Základní škole Amos vy-
hlášeno jako Den šílených účesů. Přehlídka kre-
ativity začala už ráno u obou vchodů do školy. 
Bez ohledu na  venkovní teplotu –10° C totiž 
dorazila spousta žáků bez čepice, aby svá díla 
na hlavě nepoškodila. no a ti, kteří dali přednost 
teplu pod pokrývkou hlavy, obsazovali umývár-
ny, kde narychlo popouštěli uzdu své fantazii. 
Té se meze nekladly, a  tak se na hlavách žáků 
i zaměstnanců školy v ten den objevovaly cho-
botnice, palmy, láhve s kelímky, párky, toaletní 
papíry, košíky, smetáky, balónky, lízátka, široká 
paleta barev, ... Prostě neskutečné kreace. Byli 
i tací hrdinové, kteří obětovali svoji kštici a tvo-
řili pomocí holicího strojku.

První dvě vyučovací hodiny se dbalo na to, aby 
se díla neporušila, což byl třeba oříšek pro třídy, 
které měly hodiny tělocviku. Ale vše se zvládlo 
a po svačině v 9.50 hod. se celá škola sešla ve 
velké tělocvičně. Porota složená z  pedagogů 

vybrala ta nejzajímavější nebo vlastně nejšíle-
nější díla a  pro všechny zúčastněné bylo při-
praveno velké překvapení. Ceny vítězům při-
šel předat sám „mistr šíleného účesu“ Jakub 
Kohák. Tento herec, bavič a moderátor je totiž 
kamarádem jedné naší paní učitelky, a tak při-
šel bez nároku na honorář tuto akci podpořit.

Místo rozchodu do tříd samozřejmě následo-
vala autogramiáda a  společné focení. Potom 
už se ale všichni pokorně rozešli do svých tříd, 
aby také splnili cíle v jednotlivých předmětech. 
Prostě jsme si dopoledne všichni užili a těšíme 
se na příští „šílenou“ amosáckou akci.
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Vánoční dílny
Dorota Flejberková

21. prosinec byl loňským posledním dnem ve 
škole. na druhém stupni se proměnil na vánoč-
ní dílny. Pedagogický sbor druhého stupně si 
pro žáky připravil 10 dílniček, kdy si žáci mohli 
vybrat ze sportovních, literárních, badatelských 
či uměleckých aktivit, které zahrnovaly napří-
klad šifry, vánoční relax, pozorování jehličí aneb 
vánoční mikroskopičiny, volejbal, karaoke, vá-
noční muzicírování, společenské hry, pohádko-
vé vánoční čtení s čajem, ping-pong a vánoční 
tvoření přání.

Protože vše proběhlo ve vánoční atmosféře, 
bylo to zpříjemnění předvánočního času a po-
vedené zakončení kalendářního roku ve škole.

Pythagoriáda — 
okresní kolo

Dorota Flejberková

Jak jste si mohli přečíst v  prosincovém čísle, 
osm žáků ZŠ AMoS se v  rámci matematické 
soutěže Pythagoriáda nominovalo do okresní-
ho kola. Výsledky okresního kola byly známy až 
po uzávěrce prosincového čísla.

Jak jsme tedy dopadli?

Jediným úspěšným řešitelem okresního kola 
se stal žák 8. ročníku Jakub Medvedík, který 
se dokonce umístil na  krásném druhém mís-
tě v  okrese Praha–západ se ziskem 10 bodů 
z možných 15.

Zkuste si tedy vypočítat úlohu, se kterou se mu-
seli letošní účastníci okresního kola z 8. ročníků 
poprat.

Doplň do prázdných políček čísla 1, 2, 3 a 4 tak, aby v každém řádku, 
kaž dém sloupci a každém silně ohraničeném čtverci bylo každé z těch-
to čísel právě jednou. Dále musí platit, že malá kolečka mezi jednotli-
vými políčky označují všechny dvojice sousedních políček, jejichž podíl 
se rovná 2. Jinými slovy, pokud je mezi políčky kolečko, je v těchto po-
líčkách jedna z dvojic čísel 1 a 2 nebo 2 a 4 (v jakémkoli pořadí), pokud 
mezi políčky kolečko není, je v nich jiná dvojice čísel. Jak bude vypadat 
doplněný třetí řádek?

Vánoční 
florbalový turnaj

Anna Smolová a Pavlína Ryboňová

Ve čtvrtek 15. prosince se na  naší škole ode-
hrál zejména pro 9. ročníky první florbalový 
turnaj. Pozvání přijaly školy z  blízkého okolí — 
ZŠ  Zdiměřice, ZŠ a  ZUŠ Jesenice. Celý turnaj 

se odehrál v přátelském duchu a v plném nasa-
zení. Po odehrání všech zápasů a sečtení bodů 
proběhlo vyhlášení, kde každé družstvo dosta-
lo diplom a medaili.
Výsledky turnaje:
1. místo ZŠ Amos „A“,
2. místo ZŠ a ZUŠ Jesenice
3. místo ZŠ Zdiměřice
4. místo ZŠ Amos „B“

Správný výsledek je čtyři dva tři jedna
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Anketa – 
nejlepší akce 
v ZŠ Amos
Tobiáš Škopek, předseda parlamentu ZŠ Amos

V průběhu prvního pololetí proběhlo ve škole 
několik celoškolních i ročníkových akcí. nás za-
jímalo, které měly u spolužáků největší úspěch:

Petra Bucharová (3. A)
nejvíce se mi líbil den dvojčat.

Markéta Kottová (5. CB)
Den dvojčat.

Aneta Přibylová (6. A)
Vánoce, protože mě bavily dílničky.

Zuzana Havlíčková (6. B)
Bruslení.

Jan Sklenář (7. A)
Za mne floorball, protože byla legrace a  užil 
jsem si to.

Jan Fechtner (7. B)
Den bez batohu a líbily se mi nápady, které mě-
li ostatní.

Ella Bukovská (7. B)
Bruslení.

Šárka Grossová (9. A)
Den bez batohu.

Vojtěch Adamec (9. A)
Den bez batohu.

Digitální 
adventní 
kalendář 
ZŠ Amos
Tobiáš Škopek, předseda parlamentu ZŠ Amos

Všichni jistě známe nedočkavost před Vánoci. 
Abychom si čekání zpříjemnili, připravili jsme 
pro naše spolužáky adventní kalendář. nebyl 
to ale jen tak obyčejný papírový kalendář, kte-
rý známe, ale byl zpracován elektronickou for-
mou na podobném principu, jako jsou únikové 

hry, které se aktivně využívají při výuce. 
Kalendář obsahoval 12 jednotlivých di-
gitálních okének s tematikou Vánoc 

na každý den, který jsme strávili v pro-
sinci ve škole. První den žáci naske-
novali Qr kód a  dostali instrukce, 
kde najdou další. Aby někteří nedo-

čkavci nedělali úkoly napřed, zamkli 
jsme odkazy v Qr kódech a odemkli je, až když 
nastal čas. účastnila se velká část žáků a  do-
konce i někteří učitelé. Poslední den školy před 
Vánoci jsme všechny svolali a vylosovali 10 vý-
herců, kterým tímto ještě jednou gratulujeme, 
a  všem ostatním děkujeme za účast. Výherci 
získali batůžek s logem naší školy.
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Neformálko 
v novém roce

Sabina Grossová

neformálko má za sebou úspěšné první po-
loletí plné skvělých kroužků. Přehouplo se do 
dalšího pololetí, ve kterém je nabídka kroužků 
a workshopů ještě pestřejší.

V  novém pololetí jsme nabídku rozšířili nejen 
o  kroužky pro děti, ale i  pro dospělé. nově se 
můžete přihlásit na  workshopy jógy pro ženy – 
škola pánevního dna, strečink a  háčkování pro 
začátečníky. Pro děti jsme nabídku rozšířili o bas-
ketbal se třemi nadanými lektory, přidali další 
lekce keramiky, o které byl velký zájem již v prv-
ním pololetí, a také háčkování pro začátečníky.

HÝBÁNKY

Projevil se velký zájem o kroužky pro nejmenší 
děti, a proto jsme rozšířili Hýbánky o další lek-
ce, které se konají 3x v týdnu a jsou zcela plné. 
Aktuálně nabízíme Hýbánky s  rodiči každou 
středu a čtvrtek, a také Hýbánky pro předškol-
ní děti každý čtvrtek. rádi bychom pro vás tuto 
nabídku pro děti 2–6 let více rozšířili i v novém 

školním roce. Paní lektorka se dětem věnuje 
na  100 % a  to se také odráží ve spokojenos-
ti dětí a  rodičů. nicméně bychom rádi našli 
dalšího lektora, který by rád věnoval svůj čas 
a  schopnosti i  takto malým dětem, které jsou 
velmi zapálené pro pohybové a tvůrčí aktivity.

CHOVATELSKÝ KROUŽEK

Chovatelský kroužek patří mezi jeden z nejvíce 
oblíbených kroužků v neformálku. S lektorkou 
renatou Kopanicovou děti objevují a dozvída-
jí se nové informace o zvířatech všeho druhu. 
Protože se snažíme, aby děti byly co nejvíce 
spokojené, položili jsme jim pár otázek, jaký 
mají na chod kroužku názor.

Proč jsi se přihlásil/a na chovatelský kroužek?
•	 Mám rád zvířata od malička a toto byla alter-

nativa, jak se se zvířaty více spojit.
•	 Protože starání se o zvířata je skvělé.
•	 Protože se ráda učím nové věci.
•	 Kvůli kamarádům a zvířatům.

Co tě na kroužku nejvíce baví?
•	 Pomáhat zvířatům, jejich krmení a manipula-

ce s nimi.
•	 Skvělá parta.
•	 Chování zvířat.
•	 Krmení hadů.
•	 Všechno!

Na co se nejvíce každý týden těšíš?
•	 na povídání o zajímavostech.

Protidrogová 
prevence
Přestože žijeme v obci mimo 
ruch velkoměsta, musíme 
počítat s  tím, že naše děti 
mohou přijít do kontaktu 
s  drogami. rádi bychom 
v  rámci prevence rizikové-
ho chování děti a  mládeže 
pozvali všechny rodiče naší 
základní školy na  přednášku 
a diskuzi k tomuto tématu. Ve spo-
lupráci se školou jsme na ni přizvali 
odborníky, kteří již řadu let působí 
na poli prevence.

Diskusní fórum pro rodiče se ko-
ná 22. března 2023 od 16  hod. 
v ZŠ AMOS.

Zúčastní se ho Mgr. Simona Poláková, odborni-
ce z Progressive o. p. s., která poskytuje služby 
osobám ohroženým užíváním návykových lá-

tek formou specifických a inovativních pro-
gramů v oblasti harm reduction. V rám-

ci péče poskytují odborné služby pro 
děti a mladistvé v oblasti diagnosti-
ky a poradenství. Pozvání přijal také 
poručík Bc. Chalupa, který působí 
v oddělení prevence Policie Čr.

•	 na skvělou učitelku.
•	 na paní učitelku a zvířata.
•	 Když renča přinese nové zvíře a povídáme si 

o něm.

Co jsi se díky kroužku dozvěděl/a?
•	 Jak náročné je se o zvířata starat a jaké okol-

nosti to obnáší.
•	 Zajímavosti o chovu zvířat.
•	 Třeba, že hroznýš královský se rodí živorodý.

Co bys na kroužku vylepšil/a?
•	 Větší prostory a okno.
•	 Za mě se nemusí nic měnit, je to tu super!
•	 Víc si chovat zvířata.
•	 Podle mě se nic lepšit nemusí!
•	 Kroužek je super, ale chci, aby zvířátka mohly 

vidět všechny děti ve škole.

Přihlašování na kroužky: www.psary.cz

Pro další informace nás neváhejte kontaktovat 
na neformalko@psary.cz

Prázdninová 
školka 
s Klubíčkem
10.–14. 7. Indiánské léto v Klubíčku – vyrobí-
me si báječná trička a další nezbytné doplňky, 
čekají nás šamanské rytmy a malování na ob-
ličej.

17.–21. 7. Dinosauří svět v Klubíčku – čekají 
nás vykopávky, odlévání sádry, dinosauří vej-
ce, spousta legrace a špetka archeologie.

24.-28. 7. Koumáci v  Klubíčku – v  laboratoř 
se promění nejen Klubíčko, ale i  jeho okolí. 
Prozkoumáme přírodu živou i  neživou, vyro-
bíme si sliz i sopku, poznáme různé minerály, 
zahrajeme si na malé vědce.

Přihlašování bude spuštěno 1. 4. v 8.00 hod. 
na www.rcdomecek.cz
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Kavárna bude pokaždé probíhat v  jiné třídě 
a bude společná pro hlavní budovu i detašova-
né pracoviště na návsi.

Zúčastnit se může úplně každý. Babičky a  dě-
dečkové jsou také srdečně vítáni, děti a domácí 
zvířectvo však protentokrát nechte doma. 

Stejně jako v  loňském roce nás čeká pravidel-
né mezigenerační setkávání ve Třináctce s ba-
bičkami, které budou našim dětem předčítat 
pohádky a další příběhy pro nejmenší. První le-
tošní návštěvu u „čtecích babiček“ jsme si užili 
26. ledna s předškoláky z návsi.

Co se předčtenářské gramotnosti týče, v  rám-
ci jejího rozvoje pokračujeme od začátku led-
na v  návštěvách obecní knihovny v  budově 
ZŠ Amos, kde už od loňského září absolvujeme 

pravidelné programy pro nejmenší „čtenáře“. 
Děti tak mají jedinečnou možnost seznámit se 
nejen s  prostředím knihovny a  jejím fungová-
ním, ale mohou tak i  přijít do kontaktu s  vel-
kým množstvím krásných dětských knížek, což 
u nich, jak pevně věříme, může vyústit v pozděj-
ší velkou lásku ke knihám a četbě.

Další změnou je nové vedení mateřské ško-
ly. novou paní zástupkyní se stala Monika 
Mrkvová a  vedoucí paní učitelkou Mgr. Lucie 
Štěpánková. Paní ředitelka Kateřina Suchá a její 
dvě nové „pravé ruky“ se budou kromě správ-
ného chodu mateřské školy starat především 
o to, aby děti i zaměstnanci chodili každé ráno 
do školky s radostí a aby ke spokojenosti všech 
fungovala komunikace mezi školkou a  rodiči, 
která je neméně důležitá. Těšíme se na spolu-
práci v roce 2023!

Novinky 
z mateřské školy

Mgr. Veronika Peterová

Do nového roku jsme vstoupili v  plné síle jak 
na  straně dětí, tak personálu, pokud nepočí-
táme několik obligátních „rýmiček“ a rychle se 
hojících nekomplikovaných zlomenin. Přestože 
na  konci předchozího roku naše školka roz-
hodně nepraskala ve švech, i  v malém počtu 
přeživších jsme zvládli úspěšně absolvovat 
krásná vystoupení našich dětí na  adventních 
trzích a také vánoční dílničky včetně zpěvu ko-
led u  školkového vánočního stromku. Věříme, 
že i v tomto roce se budeme setkávat v hojném 
počtu nejen ve školce, ale i na akcích pořáda-
ných obcí Psáry.

Společně s  novými předsevzetími tento rok 
zahajujeme i  několika novinkami, díky nimž 

bychom rádi podpořili dobré vztahy nejen me-
zi dětmi a učitelským sborem, ale i rodiči, což je 
základ chodu naší mateřské školy. První novou 
pravidelnou akcí je Kavárna (nejen) pro ma-
minky. Jedná se o přátelské setkání s paní ře-
ditelkou Kateřinou Suchou, učitelkami a rodiči 
nad kávou, čajem a menším občerstvením, kte-
ré se bude konat každé poslední úterý v měsíci.

Další Kavárna (nejen) pro 
maminky 

je naplánována  
na 12. dubna od 16 hod.

Termín zápisu dětí 

do MŠ Štědřík 
15.–16. května  

od 14 do 17 hod. 
v budově MŠ Štědřík, 

Pražská 155.

Do našeho kolektivu hledáme
paní učitelky na plný pracovní úvazek 

s možností okamžitého nástupu.

V případě zájmu zašlete Váš 
životopis na email  

 reditelka@ msstedrik.cz, 
tel. 734 854 312.

KONKURZNÍ ŘÍZENÍ NA MÍSTO 
ŘEDITELE/ŘEDITELKY 
MATEŘSKÉ ŠKOLY
 
Dne 8. 2. 2023 rozhodla rada obce Psáry o vy-
hlášení konkurzního řízení na  místo ředitele/
ředitelky mateřské školy.

Plánovaný konkurz byl vyhlášen v termínu, 
který zaručuje, že komisí vybraný ředitel si 
převezme školku ještě před hlavními prázdni-
nami. Bude tak mít dostatek času na přípravu 
nového školního roku. Uchazečům přejeme 
hodně štěstí v konkurzu.

Jitka Svobodová

Celý text vyhlášení konkurzního řízení najdete 
v usnesení zastupitelstva obce na str. 8.
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Anketa

Úvodník
Ahoj všichni, s radostí vás vítáme 
u nového čísla Psiny. Od minulé-
ho vydání jsme pracovali na nové 
anketě. Tentokrát nás zajímalo, 
jestli mají obyvatelé Dolních Jirčan 
v oblibě raději kočku nebo psa, 
proč tak zvolili a jestli si myslí, že 
je správné chovat zvířata v zoo. V 
tomto čísle najdete mimo anketu 
také život Jana Amose Komenské-
ho a něco málo o historii. Přibrali 
jsme také nového člena - mého 
bráchu Roberta Ivanoviće.

Přeji vám hezké čtení. 
Barbara Ivanović

Příběh
Dne 13. ledna jsme chodili po obci 
a ptali se na 2 otázky o zvířatech.

Máte radši kočku nebo psa? 
Proč? 

Jan: kočka, je nenáročná a sobě-
stačná 
Daniela: psa, pes nám hlídá barák 
Pavla: kočku, máme ji doma 
Vlada: psi, jsou větší a víc se mazlí 
Alexandra: kočka, protože se víc 
mazlí. Pes je špinavý. 
Michal: psa, mám alergii na kočky 
Jarda: pes, ten patří vám, kočka 
patří sobě 
Anonymní: psa, s kočkou mám 
špatnou zkušenost 
Anonymní: pes, výborná zkuše-
nost 
Hanka: pes, kvůli věrnosti  
Markéta: kočka, mám ji doma  
Miran: kočka, uklidňuje

Jaký máte názor na chov 
zvířat v zoo? 

Daniela: je to správně 
Jan: správně 
Pavla: správně 
Vlada: není to špatné 
Michal: nemám problém 
Jarda: správně 
Anonymní: pozitivní 
Anonymní: pozitivní 
Hanka: střední 
Markéta: střední 
Miran: střední redakce Psiny

Jako malý jsem od matky dostal 
zahradního skřítka. Vše probíha-
lo v pohodě, teda až do té doby 
co se matka rozvedla s otcem. 
Ten večer jsem kopl do zahrad-
ního skřítka a tomu upadla jeho 
keramická ručička.

Ten týden jsem se stěhoval do 
nového domu. Zabalil jsem si s 
sebou i skřítka. Jel jsem do no-
vého domu i přes noc a okolo 
druhé hodiny ráno mi přes lesní 
cestu přeběhlo malé zvířátko. 
Málem jsem naboural, protože 
jsem se mu chtěl vyhnout, ale 
naštěstí se mi nic nestalo. Ráno, 
když jsem dorazil do nového 
domu, skřítka jsem v krabici ne-
našel. Pomyslel jsem si „nezaba-
lil jsem si ho“. Druhý den jsem 
šel omrknout zahradu, ale našel 
jsem na ní mého skřítka. Pocho-
pil jsem, že něco není v pohodě 
a tak jsem okamžitě skřítka dal 
do garáže. 

Když jsem šel ten večer spát, něk-
do mi zaklepal na moje pokojové 
dveře. V tu chvíli jsem se oprav-
du bál, protože se mnou nikdo v 
domě nebydlel ale i přesto jsem 
šel otevřít. Stál tam můj skřítek, 
já měl strach tak veliký, že jsem 
ho hodil do zapáleného krbu. 

Od té doby se mi o něm zdají 
noční můry. Ida Vandová

Recenze
Harry Potter a relikvie 

smrti
Celá Harry Potter série je hrozně 
napínavá a tato kniha, již sedmá v 
pořadí, je podle mého názoru nej-
lepší.
Harry Potter stěhuje Dursleyo-
vy do bezpečí a sám se stěhuje k 
Weasleyovým. Na to se ale nemůže 
přemístit a nic jiného, takže letí na 
koštěti. Aby zmátli Smrtijedy, tak 
jeho šest přátel vypije mnoholičný 
lektvar, aby z nich bylo 7 Harry Pot-
terů. Při úniku se však objeví Smr-
tijedi a zabijí Pošuka Moodyho a 
Harryho sovu Hedviku. Když dora-
zí do Doupěte, tak Harry oslaví své 
17. narozeniny a zúčastní se svat-
by Billa a Fleur, přičemž se objeví 
Smrtijedi a Harry, Hermiona a Ron 
utečou do mudlovské kavárny.
Následuje hodně dalších dobro-
družných scén, ale ty už vám ne-
prozradím, na to už si musíte pře-
číst knihu. Robert Ivanović
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Návod

Jan Amos Komenský se narodil v 
roce 1592 jako páté dítě v rodině 
bohatého mlynáře na moravském 
Slovácku a měl čtyři starší sestry. 
Když mu bylo 12 let, zemřeli mu 
oba rodiče a zakrátko na to i jeho 
dvě sestry. Malého Jana se ujala 
jeho teta Zuzana Nohálová, ke kte-
ré se přestěhoval do Strážnice. V 
roce 1608 začal jako šestnáctiletý 
studovat v latinské škole v Přerově 
a po tříletém studiu byl vyslán na 
univerzitu v německém Herbornu. 
V roce 1614 se poté vrátil na Mo-
ravu a začal učit na latinské škole v 
Přerově. Bylo mu tehdy pouhých 22 
let a byl tak nejmladším učitelem 
na této škole. Dne 26. dubna 1616 
byl vysvěcen za kněze. V průběhu 
svého mladého života žil pár let v 
Anglii, ve Švédsku a byl také po-
zván do Uher (dnešní Maďarsko), 
aby zde vytvořil nové učebnice a 
reformoval školství. 

Doba, ve které žil, byla velice složi-
tá. Začala 30ti letá válka, ve které 
mezi sebou bojovali katolíci a pro-
testanti. Jan patřil k vyznavačům 
Jednoty bratrské, což byla jedna z 
protestantských (evangelických) 
církví. 
V roce 1620, kdy žil jako kazatel 
a učitel ve Fulneku, se odehrála 
bitva na Bílé hoře, ve které protes-
tanté prohráli a z Jana Amose Ko-
menského se stal psanec, protože 
se odmítal přihlásit ke katolické 
víře. Jeho knihovna i mnoho jeho 
rukopisů bylo spáleno. Skrýval se 
na panstvích na severní Moravě a 
následné roky trávil v Polsku, Švéd-
sku, Uhrách a Holandsku. Tam také 
v Amsterodamu 15. listopadu roku 
1670 v 78 letech zemřel a je pocho-
ván v Naardennu. 

Životopis

Na výrobu kouzelnické 
hůlky

Na výrobu kouzelnické hůlky bu-
deme potřebovat:                                       

• Čínské hůlky 2ks 
• Tavnou pistoli   
• Samotvrdnoucí hmotu  
• Tempery 
• Váleček
Vezmeme si jednu čínskou hůlku 
a přesně v půli přelomíme (uřízne-
me), slepíme půlku a celou hůlku 
k sobě tavnou pistolí (obr.č.1). Po-
tom si vezmeme samotvrdnoucí 
hmotu, nandáme ji na čínské hůl-
ky a vytvarujeme válečkem podle 
toho, jak chceme, aby hůlka nako-
nec vypadala (obr.č.2-3). Počkáme 
12 hodin a jestli bude hmota tvrdá, 
můžeme natřít temperami (obr.4).

Robert Ivanović Obr. 5

Obr1

Obr. 3

Obr. 2

Jan Amos Komenský byl filozof, pe-
dagog a poslední biskup Jednoty 
bratrské. Je označován za Učitele 
národů.

A proč o něm píšeme? Je po něm 
pojmenována naše základní škola.

Barbara Ivanović

Obr. 4
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Komiks

Mark Sonin
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Trocha historie
8. díl:  Čína

Dnes se pro změnu podíváme do Asie. Konkrétně do Číny, známé pro svou barevnou kuchyni, kung-fu, bambus 
a pandy. Je také proslavená velkou čínskou zdí, o které se budeme dnes také bavit a možná se dozvíte i nějaké 
zajímavosti. Přejeme vám příjemné čtení:)

Dvě řeky
Čína je osídlena již od nepaměti. 
A to z několika důvodů. Jednak 
proto, že se zde nacházely dvě obří 
řeky: Jang-c.ťiang a Chuang-che. A 
právě na březích těchto dvou řek 
byla velmi úrodná půda. Není pro-
to divu, že tato oblast byla nejdříve 
a nejvíc ze všech osídlená. A druhý 
důvod byly hory, které oddělova-
ly Čínu od zbytku světa, takže se 
nemuseli bát případných útoků 
nájezdníků. I když samozřejmě ne 
úplně.

Státní útvary
Zatímco v Evropě to byli všude 
samí barbaři, v Číně už 2100 let 
před naším letopočtem byla hro-
mada státních útvarů. To zname-
ná, že se mezi sebou spojilo něko-
lik kmenů a vytvořilo hranice na 
svém společném území. A takhle 
v Číně vzniklo hromada státních 
útvarů, které mezi sebou hodně 
válčily. Každému z nich vládl ná-
čelník, kterému se říkalo wang, ale 
sám si nechával říkat syn Nebe. 
Teprve v roce 221. před Kristem, 
po 1800 letech válek se všechny 
státní útvary spojily v jeden jmé-
nem Čchin, podle kterého je dnes 
pojmenována Čína. Vládl mu tak-
zvaný První Císař neboli Čchin-Š-
-chuang-ti. Nejen, že spojil číňany 
v jeden velký národ, ale také ne-
chal postavit Velkou čínskou zeď. A 

když zemřel, byl pohřben v hrobce 
a s ním pohřbili i celou armádu 
hliněných soch vojáků. Obě místa 
můžete navštívit.

Meristokracie
V Číně vznikl zajímavý způsob vy-
bírání vládce a politiků. A to tak, 
že všichni, kdo se chtějí stát politi-
kem, museli projít testy a zkouška-
mi. A ty byly sakra těžké. Prý jimi 
vždy prošel jen jeden z 3000 testo-
vaných. A když měli u sebe tahák, 
byli za to popraveni. Vše museli 
perfektně umět. Patřila tam tře-
ba kaligrafie, což znamená umění 
psát krásně čínské hieroglyfy, tedy 
písmena, počítání a mnoho jiného.
Ten, kdo nakonec prošel těmito 
zkouškami, dostal se na nejnižší 
pozici ve vládě. A pokud se chtěl 
stát císařem, čekalo ho vyslove-
ně peklo. Musel projít ještě devíti 
zkouškami. A ty byly ještě těžší než 
ty předchozí.

Čínské vynálezy
Představte si situaci. Sedí si čínský 
alchymista u sebe v laboratoři.
Míchá mezi sebou různé prášky, 
tekutiny a lístky rostlin. Když ale 
jednoho dne dělá to samé, smíchá 
zase pár přísad, doufajíc, že vznik-
ne to, co se snaží vyrobit už pár 
let: lektvar nesmrtelnosti, lahvička 
vybuchne. A přesně takhle vznikl 
střelný prach a ohňostroj. Mimo-
chodem, s vznikem ohňostroje 
vznikla i první bambusová děla. Ta 
se do Evropy dostala až ve 14. sto-
letí, ale Číňané je používali stovky 
let předtím. Pak můžeme být Čí-
ňanům vděční za vynález kompa-
su. Bez něj by se námořníci rychle 
ztratili. Pak také vynalezli třeba 

kuš, neboli samostříl, který se do 
Evropy dostal až ve 13. století a Čí-
ňané ho používali už od 3. století.
Číňané vynalezli dokonce před-
chůdce papíru: papyrus. Číňané 
však nevymýšleli jenom praktické 
vynálezy, vymysleli také hodně 
her. Třeba domino.

Nejstarší kuchyně na světě
Ano, je to tak. Čínská kuchyně je 
stará přibližně 4000 let. Důkazy o 
tom, že je to pravda, se nachází po 
celé Číně. Třeba v roce 2006 byla 
nalezena 4000 let stará miska rý-
žových nudlí, neboli čínských ten-
kých těstovin. Co se samotné rýže 
týče, je od pradávna symbolem 
čínské kuchyně a často ji najdete 
jako přílohu třeba k masu. Pak tu 
máme již zmíněné nudle: před-
chůdce špaget, které právě z nich 
i vznikly. Mimochodem, víte, že 
podle jedné teorie nudle zapříčini-
ly to, že Číňané jedí hůlkami? Stalo 
se to prý takhle: Jednou skupinka 
čínských cestovatelů se zastaví v 
jednom údolí, aby se najedli a ku-
chař už dal vařit nudle. Ale mezi 
cestovateli je jeden obzvlášť nedo-
čkavý a tak místo toho, aby čekal 
na ostatní, vezme dva tenké kla-
cíky a pokusí se jimi vylovit nudle 
z kotle. Podařilo se mu to a takhle 
vznikly jídelní tyčinky. A nakonec 
tu máme tofu, čínskou náhradu 
sýra, který Číňané tehdy ještě ne-
znali.

Mark Sonin
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Úspěšný rok 
jirčanských 
hasičů

Bc. Miloslav Burián, 
velitel JSDH Dolní Jirčany a radní obce

Další úspěšný rok mají za sebou i dolnojirčanští 
dobrovolní hasiči.

Konečný počet našich výjezdů se zastavil na čís-
le 90! Ano, devadesát výjezdů za rok 2022. 
Ve všední den, v noci, o víkendu, zkrátka vždy 
vyjedeme a  jsme vám připraveni poskytnout 
pomoc. Ve Psárech a  Dolních Jirčanech bylo 
událostí naštěstí nejméně. nejčastěji jsme za-
sahovali v Jesenici a okolních obcích, ale také 
až v Kamenici, Chotouni či Velkých Popovicích.

Druhy událostí:
•	 dopravní nehody – 32 událostí
•	 požáry – 29 událostí
•	 technické pomoci – 20 událostí
•	 únik ropných látek – 4 události
•	 plané poplachy – 4 události
•	 záloha profesionální jednotky – 1 událost

DOPRAVNÍ NEHODY

Jednalo se ve většině případů jen o poškozené 
plechy a drobná zranění. Zasahovali jsme u do-
pravních nehod kamionu, autobusu, osobních 
automobilů a  motocyklů. Bohužel, motorkáři 
bývají zranění vždy. nejčastěji se nehody stávají 
na Pražském okruhu a v lesích na Jílové a Libeř.

POŽÁRY

nejčastěji jsme zasahovali u  lesních a  pol-
ních požárů. na  podzim jsme řešili několik 
požárů chat v  Potočinách a  v  radějovicích. 
na Hlubočince jsme zasahovali při požáru stře-
chy rodinného domu. Bohužel to bylo v době, 
kdy byla naše cisterna na delší servisní prohlíd-
ce. Vyjeli jsme tedy s vybavením naší dodávkou 
a společně s hasiči z Jílového jsme požár uha-
sili. 

Ukázkový případ spolupráce s  občany se stal 
při požáru uskladněného dřeva u  chaty nad 
Kukalákem. Majitel chaty griloval a popel před 
odjezdem do Prahy vysypal na suchý kompost. 
Večer začal foukat vítr, doutnající uhlíky roz-
foukal a z hořícího kompostu se oheň přenesl 
na  vedle stojící túji a  sklad palivového dřeva 
u  chaty. Díky všímavosti sousedů a  včasnému 
ohlášení se naše jednotka dostala na  místo 
požáru díky znalosti místních úzkých uliček 
chatové oblasti v  osmé minutě od ohlášení. 
rychlým zásahem se podařilo zachránit chatu 
a  část dřeva. na  pomoc nám přijela jednotka 
hasičů z Říčan a Prahy. Tyto posilové jednotky 
však kvůli špatně parkujícím osobním automo-
bilům zůstaly stát na  začátku chatové osady. 
Jejich pomoc naštěstí nebyla potřeba, vše bylo 
uhašeno. Problematický průjezd řešíme u větši-
ny zásahů v zastavěných oblastech. Je zajímavé, 
že v době svozu odpadu popelářským vozem 
jsou všude ulice řádně volné a  přístupné pro 
tento nákladní automobil. Snad naše cisterna 
bude mít jednou stejnou vážnost v průjezdu ja-
ko popeláři.

TECHNICKÉ POMOCI

Jednalo se o  likvidaci popadaných stromů 
na  komunikace a  čerpání vody ze sklepů po 
přívalovém dešti v oblasti Zahořanského poto-
ka a Botiče.

ÚNIK ROPNÝCH LÁTEK

Většinou se jedná o zasypání nafty vyteklé na 
komunikaci kvůli technické závadě. Tyto zásahy 
bývají kvůli velkému rozptylu nafty dlouhodo-
bější. Likvidace se řeší ve spolupráci se správou 
silnic zasypáním sorbentem a  jeho smetením 
a likvidací. Jen pro vaši představu, jeden pytel 
sorbentu stojí kolem 800 Kč. na zasypání nafty 
na kruhovém objezdu je potřeba cca pět pytlů. 
Za vyteklou naftou stojí třeba jen nezavřené víč-
ko nádrže kamionu po tankování.

Ve výčtu dalších událostí jsou plané poplachy 
a záloha na zbrojnici při dlouhodobém zásahu 
jílovských profesionálních hasičů. Snad již brzy 
bude naše záloha působit na naší nové zbrojni-
ci, která je v přípravném procesu. Dočkáme se 
tak důstojného zázemí pro hasiče a parkování 
naší techniky. I nová cisterna je velice očekává-
na. Měla by být dodána koncem tohoto roku. 
Zatím čekáme a pilně látáme díry jak na staré 
zbrojnici, tak na cisterně.

LIDÉ

Jirčanští hasiči již řadu let fungují ve stejném 
složení. Velitel jednotky má dva velitele druž-
stev, pět strojníků a osm hasičů. Celkem je nás 
šestnáct. Všichni naši hasiči si udržují odbornou 
a zdravotní způsobilost a jsou nositelé dýchací 
techniky. Pro kontrolu prostředků máme tech-
niky — technika prostředků technické služby 
a  technika prostředků chemické služby. Díky 
dobré morálce a profesionálnímu přístupu na-
šich hasičů máme u  zásahů minimum poško-
zených prostředků. Jsem velice rád, že nikdo 
během těchto devadesáti zásahů nebyl zraněn. 
někdy byla situace velice nebezpečná, ale díky 
velkému štěstí, výcviku a kvalitním ochranným 
prostředkům vše dopadlo dobře.

Jsem velice rád, že partička mladých hasičů, 

kteří začínali v roce 1992 ochutnávat hasičinu, 
vyzrála. Vyzrála v opravdové hasiče, na které se 
vy všichni můžete spolehnout.
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Čechoslovan 
v roce 2022

Ivan Nejedlý, předseda nohejbalového oddílu

Máme nový rok, a  tak dovolte malé ohlédnutí 
za uplynulým rokem 2022. nohejbalový oddíl 
je součástí SK Čechoslovan Dolní Jirčany. Dříve 
to byl výhradně klub fotbalový, který se v  le-
tech minulých rozrostl o další sporty, a to právě 
o  oddíl nohejbalový, volejbalový, oddíl pohy-
bové akademie a nakonec také tenisový oddíl. 
Zdaleka jsme nevyčerpali všechny možnosti 
růstu a  už teď se v  našem klubu rýsuje další 
sportovní oddíl. 

nejenom sport, ale i  činnosti pro veřejnost 
dělají z našeho klubu subjekt, který významně 
přispívá k  dění v  obci a  dělá jí dobré jméno 
v celém kraji. nohejbalový oddíl se vždy podí-
lel na akcích pro veřejnost a na brigádách je-
ho členové odpracovali nemálo brigádnických 
hodin.

V  současné době máme dvacet pět členů 
mužů a osm žen, z čehož mám jako předseda 

obrovskou radost. Převážně maminky 
už rok tvrdě trénují, stejně jako muž-
ská část, pod vedením zkušeného 

trenéra a  hráče Pepika rosiny. Proto 
jsme se s hráči dohodli na pokračování 

závodní činnosti v okresní soutěži, jež bu-
de zahájena v jarních měsících tohoto roku.

Pořádáme samozřejmě také turnaje. některé 
z  nich jsou uzavřené pouze pro členy 
SK  Čechoslovan. Jeden například proběhl 
14. ledna na kurtech areálu olten. na otevřené 
turnaje srdečně zveme všechny nohejbalové 
kamarády z naší i okolních obcí, je to vždy příle-
žitost porovnat se s dalšími hráči.

rádi mezi námi přivítáme nové členy, kteří ma-
jí zájem o tuto ryze českou hru. Vytvořila se zde 
parta velice příjemných lidí, kteří spolu drží a vzá-
jemně si pomáhají nejen ve sportovní činnosti.

V  zimním období trénujeme na  tenisových 
kurtech areálu olten nad fotbalovým hřištěm 
v Jirčanech. V létě pak na umělce u hospůdky.

Přijďte se podívat!

Tréninky mužů probíhají ve čtvrtek 20.00– 
22.00  hod. a  v neděli 19.00–21.00 hodin. 
Srdečně zveme především ženy, které trénují 
ve středu 20.00–22.00 hodin.

Sportu zdar!

22. LISTOPADU
v odpoledních hodinách převzala 
hlídka MP  Jesenice nalezeného 
psa, který se volně pohyboval 
v ulici Houbová. Strážníkům se po-
dařilo psa identifikovat a poté vyro-
zumět jeho majitele. Ten si jej ještě 
téhož večera přijel od strážníků převzít.

29. LISTOPADU
na nerespektování dopravního značení dopla-
til v dopoledních hodinách řidič osobního vo-
zidla, který bezohledně zaparkoval v  prostoru 
autobusové zastávky v ulici Pražská a blokoval 
tak přijíždějící autobus. Strážníci na místě řidiči 
tohoto automobilu uložili pokutu. Po projedná-
ní přestupku řidič s vozidlem z místa odjel.

2. PROSINCE
ve večerních hodinách zajišťovali strážníci 
MP Jesenice dohled na průběh Krampusu.

26. PROSINCE
v  dopoledních hodinách přijala hlídka MP 
oznámení o  automobilu parkujícím v  rozporu 
s  právními předpisy na  pozemní komunikaci 
v  ulici K  Junčáku, kde komplikoval dopravní 

situaci. Hlídka strážníků po příjezdu na  místo 
zjistila řidiče, který zde vozidlo zaparkoval, a vy-
řešila s  ním jeho protiprávní jednání na  místě 
dle zákona. Po projednání přestupku řidič s vo-
zidlem z místa odjel.

27. PROSINCE
v  odpoledních hodinách vyjíždě-

la hlídka MP Jesenice společně 
s  hlídkou ooPČr Jílové u  Prahy 
na sídliště Štědřík, kde v  jednom 
z bytových domů došlo k potyčce 
mezi partnery. Po příjezdu na mís-
to a  zklidnění vzniklé situace si 
celou věc převzala policie k doře-

šení.

5. LEDNA
v  ranních hodinách poskytla hlídka MP 

součinnost JSDH Dolní Jirčany a  HZS Jílové 
u  Prahy v  ulici Jílovská, kde vlivem povětr-
nostních podmínek spadl strom lemující tuto 
pozemní komunikaci. Při pádu stromu naštěs-
tí nedošlo k  žádnému zranění osob. Jednotky 
hasičů odstranily strom z pozemní komunikace 
a  zajistily úklid vozovky. Hlídka strážníků zajis-
tila místo události proti vstupu nepovolaných 
osob a usměrňovala provoz do ukončení celé 
události.

6. LEDNA
ve večerních hodinách zajistila hlídka 
MP  Jesenice v  ulici Pražská nalezeného psa, 
který bez zajištění volně pobíhal po komunika-
ci. na místo se dostavila majitelka, která si jej 
po provedení nezbytných zákonných úkonů od 
strážníků převzala.

MĚSTSKÁ POLICIE 
JESENICE

Jiří Michna DiS, 
zástupce vedoucího Městské policie Jesenice

SPORT

budu osobním kuchařem ve vaší kuchyni 
       a obsloužím vás i vaše přátele

Platíte pouze za použité suroviny

zajistím a připravím kompletní gastronomický
       balíček podle vašich přání

 připravím tématické až šestichodové menu

konzultace, rady a návrhy zdarma

přátelské a slušné chování na úrovni

Plánujete rodinnou sešlost, oslavu, dámský večírek nebo
jen chcete udělat dojem na přátele?
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Pohybová 
akademie 
s rapidem 2023
není tajemstvím, že děti ke svému spokojené-
mu a  zdravému životu potřebují pohyb. Proto 
se i my snažíme s dětmi pracovat tak, aby naše 
hodiny byly sportem plným zábavy.

Díky tomu v  nejmenších i  menších probouzí-
me touhu vítězit, naučit se prohrávat, fungovat 
v kolektivu, ale především najít si lásku ke spor-
tu a pohybu. Tímto tě zveme, aby sis to přišel/la 
zkusit, prožít a zamilovat si pohyb!

KDO SE MŮŽE ZAPOJIT?

Kroužek je k dispozici pro všechny děti z obce 
a okolí!

KDE?
•	 Během zimního období – tělocvična Domov 

Laguna, Jílovská 138, 252 44 Psáry
•	 Během letního období – hřiště SK rapid 

Psáry, Sportovní 220, 252 44 Psáry

KDY A V KOLIK HODIN?
•	 Každý pátek od 15.30 hod.

S KÝM?
•	 Mgr. Jan Kozel, MSc., tel. 607 169 179, email: 

15kozel@seznam.cz, fotbalové, pedagogic-
ké a  lektorské zkušenosti z  Velké Británie 
a České republiky

CENA
•	 500 korun (měsíc)

Sportovní klub Rapid Psáry, z. s.

SK Rapid Psáry 
2023
Je tu nový rok a současně s ním pokračuje fot-
balové a sportovní řádění rapiďáckých mláďat!

Všichni rodiče ví, na co se jejich ratolesti můžou 
od ledna těšit:
•	 školka, škola, družina, kamarádi, sníh, lyže, 

jarní prázdniny, ...

ne všichni ví o tom, v čem 
budou trenéři od ledna 
v  SK rapid Psáry pokračo-
vat:
•	 kvalitní tréninky, hodně 

sportovních prožitků, 
aktivit, pohybu, kamará-
dů, možnost fotbalově 
růst…

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

JAKÉ MÁME KATEGORIE 
A KDY TRÉNUJEME V ZIMNÍCH MĚSÍCÍCH?
•	 TJ probíhají v  tělocvičně/UMT ZŠ Ámos 

(Psáry), v  tělocvičně Laguna (Psáry), UMT 
Eden (Praha), UMT Zvole

•	 Školička (Jan Kozel 607 169 179) pondělí 
od 16 hod., středa od 16 hod. a dobrovolný 
čtvrtek od 16 hod.

•	 Mladší přípravka (Michal Mikyska 
732  452  522) pondělí od 16 hod., středa 
a čtvrtek od 16 hod.

•	 Starší přípravka (Karel Černoch 720 212 920) 
pondělí od 18 hod., čtvrtek 17 hod.

•	 Mladší žáci (Lukáš Khun 728 160 161) pon-
dělí od 18 hod., čtvrtek 17 hod.

•	 Starší žáci (Michal Suchý 737 102 253) pon-
dělí od 19 hod., středa od 16.30 hod., čtvrtek 
18 hod.

•	 Dorost (Jan Kozel 607 169 179) pondělí 
od 17 hod., středa od 17 hod. a  pátek od 
16.45 hod.

Klub dále nabízí kroužek Pohybové akademie 

(Jan Kozel 607 169 179) —
pátek od 15.30 hod. —  je 
k dispozici pro všechny dě-
ti z obce a okolí!

A  KDO ŽE SE NA TEBE 
BUDE 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 je-

den provaz, jde stejnou cestou – společně
•	 Klub, který se snaží o vytvoření jedné komu-

nity („fotbalové rodiny“)
•	 Klub, který úzce spolupracuje s  klubem 

SK Slavia Praha a dalšími subjekty
•	 Klub, který nabízí skvělé podmínky pro tré-

nování a hraní
•	 Klub, který nabízí podmínky pro hraní fotba-

lu ve všech ročních období
•	 Klub, který nabízí rozvoj „fotbalových hvězdi-

ček“ & „dětí“

Budeme Vás nadále seznamovat s  klubem 
SK rapid Psáry – včetně toho, jak a proč jsme 
se rozhodli stát moderním, rozmanitým a vzru-
šujícím amatérským fotbalovým klubem ve 
Středočeském kraji.

Cesta za snem… postupným krokem a spolu.

Sportovní klub Rapid Psáry, z. s.
Sportovní 220, 252 44 Psáry

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ 
ČLENSKOU SCHŮZI SK RAPID 
PSÁRY
Srdečně zveme všechny členy SK rapid Psáry 
a  hosty na  výroční členskou schůzi SK rapid 
Psáry, která se koná v sobotu 18. 3. od 15 hod.

Výbor SK Rapid Psáry
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Začněte druhé 
pololetí s novým 
kroužkem

Vít Voltr

Školní rok se nám přehoupl do druhé poloviny, 
a to znamená jediné — ve Sport a Fun Academy 
nabízíme poslední volná místa v našich krouž-
cích na  druhé pololetí. Máte doma malého 
sportovce, který vás pořád tahá ven si hrát? 
nebo chcete, aby vaše ratolest trávila méně 
času na mobilu, více se hýbala a třeba si našla 
i nové kamarády? Tak právě teď máte posled-
ní příležitost přihlásit své dítě do některého 
z  kroužků naší akademie. V  Psárech nabízíme 
středeční a  páteční florbalové tréninky pro 
školáky a pondělní a úterní všesportovní GYM 
Academy pro předškoláky. V nedaleké Sulici je 
potom možné přihlásit se i na fotbal. na všech 
kroužcích garantujeme nadšené, zábavné 
a  odborně vzdělané trenéry a  lektory, poho-
dovou partu kamarádů a  prostředí odpovída-
jící našim hodnotám, kterými jsou například 
férovost, cílevědomost nebo slušné chování. 
Přehled kroužků a možnost přihlášení najdete 
na  funacademy.cz/krouzky.

Vyvrcholením naší každoroční činnosti jsou 
letní kempy. na  nich máme možnost strávit 
s  našimi svěřenci nejvíce času a  každoročně 
si na  nich společně užijeme nejvíce zábavy. 
Letos nabízíme celkem 6 kempů, tři sportovní 

Summer Campy pro školáky proběhnou v hale 
na Fialce v Říčanech a v přilehlém okolí, jeden 
poté na  ZŠ Profesora Švejcara na  Praze 12 se 
zaměřením na florbal. Summer Camp pro škol-
ky na ZŠ Sulice a v okolí, horolezecký Summer 
Camp proběhne rovněž na  ZŠ Profesora 
Švejcara na Praze 12. Kompletní přehled kem-
pů, jejich termínů a možnosti se přihlásit nalez-
nete na funacademy.cz/camp.

na druhé pololetí také tradičně chystáme dva 
velké florbalové turnaje. Ten jarní proběhne 
už v sobotu 11. 3. v hale na Fialce v Říčanech. 
nejedná se o žádné vyhrocené sportovní klání, 
právě naopak. na  turnajích vždy panuje pozi-
tivní atmosféra, která koluje mezi dětmi, trené-
ry a dostává se i mezi rodiče a další fanoušky. 
Srdečně na turnaj zveme všechny účastníky na-
šich kroužků i další malé sportovce, od úplných 
začátečníků až po ty zkušenější. Přihlašovat se 
můžete na  academy-sport.cz/activity/turnaje. 
Těšíme se na vás!

Taekwon-do 
sezóna 2023 
startuje!

Anna Krbcová, Ge-Baek Hosin Sool

Po zimní pauze, kdy si naši taekwondisti měli 
šanci odpočinout a načerpat síly, na sebe no-
vá sportovní sezóna nenechala dlouho čekat. 
Přichází s ní čerství soupeři, vyšší věkové kate-
gorie a snad i novoroční elán a motivace.

První závody 2023 se totiž konaly už v sobotu 
11. února. Soutěžící se sešli v Třeboni na 1. kole 
Poháru Českého svazu. Mnoho jirčanských le-
tos přestoupilo do starší kategorie a byla to tak 
pro ně první šance oťukat si protivníky na zby-
tek roku. Výhodu mají ti, kteří ve své věkové sku-
pině zůstávají, vědí, co a  jak, a svoji vydřenou 
pozici obhajují.

Další soutěží na začátku roku je CZECH oPEn 
2023, na které se sjíždějí i závodníci ze zahrani-
čí. Koná se o víkendu 3.–5. března a tradičně jde 
o možnost porovnat se i s jinými soupeři, kteří 
se na české scéně obvykle neobjevují. na de-
tailní výsledky se můžete těšit v příštím vydání, 
a tak našim žákům přejeme hodně štěstí a síly.

Zároveň bychom rádi připomněli, že je možné 
se k nám připojit kdykoliv během roku. na tré-
nincích rádi zaučíme všechny nováčky, kteří 
mají chuť cvičit. Blíží se i Velké jarní soustředě-
ní, které se bude konat 5.–10. dubna v našem 
sportovním centru na  Beztahově. Můžete zde 

složit první zkoušky, získat vyšší pásek a pořád-
ně si zatrénovat. nezapomeňte se včas přihlásit 
na našem webu tkd.cz, kde najdete i všechny 
informace o taekwon-do obecně, plánovaných 
akcích a trénincích.
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Ceny inzerce v časopisu PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ

formát
šířka 
[mm]

výška 
[mm]

cena 
[Kč]

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

1/8 strany 75 52 450,-
2. obálková strana 5000,-
4. obálková strana 6000,-
Slevy: 2 opakování – 5 %, 3–5 opakování – 10 %, 
6 opakování – 15 %
Ceny jsou jednotné pro černobílou i barevnou 
inzerci a jsou konečné, nejsme plátci DPH
Psárský zpravodaj je periodický tisk územního 
samosprávného celku obec Psáry, Pražská 137, Psáry, 
IČ 00241580. Vychází 6× ročně. redakce si vyhrazuje 
právo zaslané příspěvky redakčně upravovat a krátit
Kontaktní e-mail:  psarskyzpravodaj@ psary.cz. 
Web: psary.cz/psarsky-zpravodaj
Redakční rada: Ing. Jitka Svobodová, Jiří Římovský, 
MUDr. Jaroslav Sokol. Za obec Psáry: Vlasta Málková
Vedoucí redaktorka a příjem inzerce: Ing. Lucie 
Libovická, tel. 603 477 211, e-mail: inzerce@psary.cz
Distribuce: ZDARMA do všech poštovních 
schránek občanů a firem v Psárech a D. Jirčanech
Náklad: 1800 výtisků Registrace: MK Čr E 15258 
Vydání: ÚNOR 2023, vyšlo 3. 3. 2023
Grafická úprava: Ing. Vít Libovický Tisk: Tiskárna irbis

AUTODOPRAVA NOVÁK
 odvoz odpadních vod 

cisterna 8 m3 a 5 m3

tel.: 602 504 174

Přijmeme řidiče skupiny C !

Fotbal — 
rozpis utkání 
jaro 2023
Bez záruky (zápasy venku / zápasy doma)

Datum Psáry 
muži „A“

D. Jirčany 
muži „A“

Psáry 
muži „B“

So 25.3. Nová Ves p/Pleší 
/ 10.30

So 01.4. Neumětely / 
16.30

Ne 02.4. Libeř B / 16.30 Bojanovice / 
16.30

So 08.4. Jince 1921 / 
16.30

Ne 09.4. Zlatníky B / 
16.30

Libeř B / 16.30

So 15.4. Lety / 17.00

Ne 16.4. Zlatníky B / 
17.00

So 22.4. Zdice / 17.00

Ne 23.4. Pikovice / 17.00

So 29.4.

Ne 30.4. Cerhovice / 
17.00

Libeň / 17.00 Pikovice / 17.00

So 06.5. Jesenice / 17.00

Ne 07.5. K. Přívoz / 17.00 Libeň / 17.00

So 13.5. Loděnice / 17.00

Ne 14.5. K. Přívoz / 17.00

So 20.5. Černolice / 17.00

Ne 21.5. Davle / 17.00

So 27.5. Tlustice / 10.15

Ne 28.5. Slapy / 17.00 Davle / 17.00

So 03.6. Jílové / 17.00

Ne 04.6. Bojanovice / 
17.00

Slapy / 17.00

So 10.6.

Ne 11.6. Dobříš B / 17.00 Psáry B / 17.00 D. Jirčany / 17.00

Ne 18.6. Rožmitál p/Tř. / 
17.00

FOTBALOVÉ TABULKY
Údaje jsou převzaty z webových stránek ČMFS 

k 23. 2. 2023

A3E - I. B TŘÍDA — SKUPINA E
Rk. Tým Záp. + 0 – Skóre Body

1. SK Rapid Psáry 13 12 0 1 46:15 36
2. Zdice 13 8 3 2 29:16 27
3. nová Ves p/

Pleší
13 8 2 3 25:25 26

4. Tlustice 13 7 2 4 32:26 23
5. Jesenice 13 6 3 4 36:25 21
6. Černolice 13 6 3 4 26:22 21

7. Cerhovice 13 6 1 6 26:23 19
8. Dobříš B 13 6 1 6 27:31 19
9. Jílové 13 5 3 5 30:22 18

10. Lety 13 6 0 7 22:20 18
11. Loděnice 13 5 1 7 29:28 16
12. rožmitál 13 2 1 10 13:49 7
13. neumětely 13 2 0 11 19:40 6
14. Jince 1921 13 1 2 10 15:43 5

Poslední zápas:

  Psáry — Jílové 2 : 1

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

1. Dolní Jirčany 9 6 2 1 31:12 21
2. Psáry B 9 5 3 1 33:17 21
3. Davle 9 6 1 2 37:14 20
4. Libeň 9 4 2 3 20:19 14
5. Libeř B 9 3 2 4 23:23 12
6. Zlatníky B 9 3 2 4 18:27 12
7. Slapy 9 3 2 4 23:23 11
8. Pikovice 9 2 2 5 19:23 9
9. Bojanovice 9 2 2 5 13:30 9

10. Kamenný 
Přívoz

9 2 0 7 14:43 6

Poslední zápasy:

 Kamenný Přívoz — Psáry B 1 : 10 

 Dolní Jirčany — Davle 5 : 2

Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá, 
Dominant všechny barvy, slepičky Green Shell typu 
Araukana a Dark Shell typu Maranska. Cena od 
249 Kč/ ks.
Prodej se uskuteční:  11. a 25. března a 22. dubna.
Psáry – u fotbal. hřiště za obchodem – v 15.55 hod.
Výkup králičích kožek – cena dle poptávky, doprava 
189 Kč za celý nákup, doporučujeme objednávat!

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

www.drubezcervenyhradek.cz

Prodej slepiček

 

ZÁPIS DO 
LMŠ a ZŠ DEVĚTSIL 

Zájemce o zápis do základní školy rádi přivítáme 

ZŠ: 14. dubna 2023 
LMŠ: 4. - 5. května 2023 

vždy mezi 13.00 a 16.00 

Pro účast při zápisu je třeba vyplnit formulář na 
webových stránkách  

www.skoladevetsil.cz 
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