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Dětí v našich obcích stále přibývá
Více na str. 18

Doprava a dopravní
stavby
14

Masopust 2017

26

Požár ve Zvoli

42

Kalendář akcí

Důležitá telefonní čísla
a informace

setříděno podle data konání akce

4. 5., 16. 6., 17.30 hod.

EDUpoint

26. 5., 18 hod.

Večer s harmonikou

restaurace Na Kopečku

12. 5., 14–18 hod.

9. 6., 20 hod.

Zápis do mateřské školy

Country večer

30

13. 5., 13 hod.

Májové slavnosti

21

dolnojirčanská náves

OÚ Psáry

20

Toulky Prahou –
Legendy pražského
židovského města
22. 5., 15.15 hod.

Projížď ka po Vltavě
a divadelní představení
Hvězda
Studio Dva

24. 5., 14 hod.

Diskuzní středa

2

Obecní úřad – úřední hodiny

17

tel. 241 940 454 (v pracovní době)
pondělí
úterý, čtvrtek
středa
pátek

10. června 2017
Výkop
10:00
21. 6.,v 18
hod.na fotbalovém hřišti

Zasedání
Můžete se těšit na celodenní program:
Zastupitelstva
obce
ZápasyPsáry
fotbalých přípravek a ml. žáků

4

Na
ných žádostí našich občaVečer živá muzika
nů jsme jednali
s Českou
Celý den občerstvení a soutěže pro děti
poštou o rozšíření otevírací doby pošty v Psárech.
Z jednání vyplynulo, že
pošta sice nemůže navýšit
stávající počet hodin,
vyjde nám ale vstříc jejich přesunutím ve středu až
do 19 hodin.
Od 1. 12. 2016 došlo na poště 252 44 Psáry
k úpravě hodin pro veřejnost:
pondělí
08.00–11.00
13.00–17.00
úterý
08.00–11.00
13.00–17.00
středa
08.00–11.00
15.00–19.00
čtvrtek
08.00–11.00
13.00–17.00
pátek
08.00–11.00
13.00–17.00
sobota
zavřeno
neděle
zavřeno
170408_SKcechoslovan_inzerat_176x250.indd 1

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

Informace pro chataře
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8–12, 13–17 hod.
8–12, 13–16 hod.
8–12, 13–18 hod.
8–12 hod.

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

Představení oddílového maskota
w
OÚ
Psáry
.c
Turnájek dvojic v nohejbale w . p
sary
Zápas jirčanských volejbalových talentů
Utkání opakovaStaré gardy Jirčan proti legendám z Vyšehradu
základě
Mistrovské utkání SK Čechoslovan proti AFK Radlík

w

Setkání seniorů
– Andrea Tögel
Kalivodová

OÚ Psáry

47

Otevřená brána tajemství
Jana Blažeje Santiniho
Oslavy se budou konat

18. 5., 16 hod.

16

hřiště v D. Jirčanech

Toulky Prahou
SK Čechoslovan
Dolní–Jirčany

Třídenní zájezd
do Německa

19. 5., 8.30 hod.

10. 6., 10 hod.

Oslava 85 let založení
klubu SK Čechoslovan
D. Jirčany

2085let
16. 6.,založení
8.30 hod. klubu
Oslava

14.–16. 5.

16

51

restaurace Na Kopečku
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přízemí hlavní budovy MŠ,
Pražská 155

17

z

33

OÚ Psáry

 poruchy vodovodu a kanalizace –
VHS Benešov – pohotovost 24 hod. denně
hlášení poruch
840 205 206
zákaznické centrum
840 205 206
e-mail:
info@vhs-sro.cz
 poruchy v dodávce el. energie – ČEZ –
nepřetržitá služba
840 850 860
 pohotovostní a poruchová služba plynu –
Pražská plynárenská – nepřetržitě
1239
 Technické služby Dolnobřežanska –
formulář pro hlášení závad:
psary.cz/hlaseni-zavad-odpady
Dispečink technických služeb 731 410 418
 Městská policie Jesenice – nepřetržitá
služba
775 775 978
 ostatní poruchy e-mail: poruchy@psary.cz,
tel. na OÚ Psáry 241 940 454 (v prac. době)
 tíseň, hrozící nebezpečí – Hasiči Dolní
Jirčany 
731 104 110, 602 539 146
 Pečovatelská služba Laguna Psáry –
Gabriela Křížová
731 615 688

Chatařům a chalupářům se
Psárský zpravodaj do
schránek neroznáší,
mohou si ho vyzvednout na obecním úřadě,
v trafice nebo
ve sběrném
dvoře.
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Pořadatelům různých akcí na území
naší obce nabízíme možnost
zveřejnění informací v Psárském
zpravodaji a na obecním webu.
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Usnesení ze zasedání
Rady obce Psáry

RO Usnesení č. 21/5–2017

w.psary.c
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w

w

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 4–2017 ze dne 15. 2. 2017
Přítomni: Milan Vácha, Vlasta Málková, Mgr. Martina Běťáková, Vít Olmr, Olga Kramosilová

RO Usnesení č. 15/4–2017

I. schvaluje
Uzavření dodatku smlouvy o sdružených službách
dodávky elektřiny ze sítí NN / dodávce elektřiny
č. 0913090518 mezi obcí Psáry a ČEZ prodej s. r. o.
k odběrnému místu Hlavní 13, Dolní Jirčany.
II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem tohoto dodatku.
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 16/4–2017

I. bere na vědomí
Požadavek z webových stránek obce na umístění
dopravního značení upozorňujícího na přednost
zprava na 6ti vjezdech do obce a předloží ho
k posouzení Policii ČR – dopravnímu inspektorátu
a Městskému úřadu Černošice – odboru dopravy.
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 17/4–2017

I. uděluje
Výjimku z Územního opatření obce Psáry č. 3/2007
o stavební uzávěře dle čl. 4 tohoto opatření:
1. Ing. Luboš Tomášek – pozemek p. č. 465/317
v k. ú. Dolní Jirčany.
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 18/4–2017
I. bere na vědomí
Obdržené nabídky k záměru pronájmu nebytových prostor v č. p. 3 v Dolních Jirčanech za účelem
provozování restaurace, kavárny, cukrárny atp.,
a to od:
1. Mosaica catering – provozování restaurace,
2. P. C. B. L. Česká republika s. r. o. – rozšíření provozu restaurace Na Kopečku,
3. Lucie Průšová – cukrářská výrobna, pouze sezónní prodej.
II. schvaluje
Výběr nejvýhodnější nabídky od Mosaica catering
za cenu 5.000,– Kč měsíčně za účelem provozování restaurace. Nabídka nejvíce odpovídá záměru
obce, podnikatelský záměr je podrobně popsán
vč. otevírací doby a nabízeného sortimentu mj.
dětská a lehčí jídla.
III. schvaluje
Uzavření nájemní smlouvy mezi obcí Psáry (pronajímatel) a Mosaica catering (nájemce) na pronájem
nebytových prostor v č. p. 3 v Dolních Jirčanech.
Nájemné je stanoveno na 5.000,– Kč / měsíčně +
zálohy na vodné, stočné a plyn.
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 5–2017 ze dne 1. 3. 2017
Přítomni: M
 ilan Vácha, Vlasta Málková, Mgr. Martina Běťáková, Vít Olmr (příchod 17.12 hod.), Olga Kramosilová

RO Usnesení č. 19/5–2017

I. schvaluje
Uzavření smlouvy o výpůjčce mezi obcí Psáry
(půjčitel) a Středočeským krajem zast. Krajskou
správou a údržbou silnice Středočeského kraje
(vypůjčitel). Předmětem smlouvy je bezplatná
výpůjčka částí pozemků p. č. 497/4 a p. č. 497/36
dle situačního výkresu v rámci stavby „SOKP 512
D1 Jesenice – Vestec, Psáry – přeložka silnice II/15
v návaznosti na úpravy pro SOKP stavba 512“ – dočasná stavební jáma pro realizaci přeložky plynu
(SO 501).
II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.
Hlasování – pro: 4, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.
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RO Usnesení č. 20/5–2017
I. bere na vědomí
Protokol o hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu „Psáry – dešťová kanalizace
a komunikace v ul. Slunečná“.
II. schvaluje
Na základě doporučení hodnotící komise výběr
nejvýhodnější cenové nabídky od Strabag a. s., se
sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, IČ: 60838744 za
cenu 2.266.764,03 Kč bez DPH.
III. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem smlouvy o dílo.
Hlasování – pro: 4, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.
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I. bere na vědomí
Předložené cenové nabídky na „Jarní a podzimní
oprava výtluků na místních komunikacích o výměře cca 350 m² metodou ITHR“ od:
1. Asfaltservis s. r. o. za cenu 405,– Kč/ m² bez DPH,
2. Asfalt OK. s. r. o. za cenu 383,– Kč/ m² bez DPH.
II. schvaluje
Výběr nejvýhodnější cenové nabídky od Asfalt OK.
s. r. o. za cenu 383,– Kč/ m² bez DPH.
III. pověřuje
Renátu Sedlákovou zasláním objednávky.
V. Olmr přišel v 17.12 hod.
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 22/5–2017
I. schvaluje
Uzavření příkazní smlouvy mezi obcí Psáry a Ing.
Jiřím Nádvorníkem. Předmětem smlouvy je výkon
technického dozoru stavby „Psáry – dešťová kanalizace a komunikace v ul. Slunečná“.
II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 23/5–2017
I. schvaluje
Uzavření smlouvy o spolupráci mezi obcí Psáry
a manž. Jiřím a Lucií Šťástkovými – pozemek p. č.
109/10 v k. ú. Dolní Jirčany. Výše finančního příspěvku je 201.200,– Kč.
II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 24/5–2017
I. uděluje
Výjimku z Územního opatření obce Psáry č. 4/2007
o stavební uzávěře – studny dle čl. 4 tohoto
opatření:
1. Mgr. David Procházka – pozemky p. č. 709/1
a p. č. 709/8 v k. ú. Psáry.
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 25/5–2017
I. schvaluje
Uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy
o připojení odběrného elektrického zařízení
k distribuční soustavě č. 17_SOBS01_4121259466
mezi obcí Psáry a ČEZ Distribuce a. s. Předmětem
smlouvy je připojení stavby Nové školy pro Psáry
a Dolní Jirčany na p. č. 75/1 v k. ú. Dolní Jirčany.
Poplatek obce činí 393.600,– Kč.

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 26/5–2017

I. souhlasí
S přistoupením obce k Sdružení místních samospráv ČR.
II. doporučuje
Zastupitelstvu obce vstup do Sdružení místních
samospráv ČR schválit. Poplatek činí 2.000,– Kč +
1,– Kč za každého občana obce.
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 27/5–2017

I. souhlasí
S vypsáním výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu dle čl. V. metodiky o zadávání
veřejných zakázek na akci „Rekonstrukce mostků
v ulici Za Můstkem a ulici K Junčáku“.
II. jmenuje
Hodnotící komisi pro veřejnou zakázku malého
rozsahu na akci „Rekonstrukce mostků v ulici
Za Můstkem a ulici K Junčáku“ ve složení: Vít Olmr,
Renáta Sedláková, Nikola Alferyová, Ing. Jiří
Nádvorník, jako náhradníci Ing. Eduard Veselý,
Vlasta Málková, Iva Janečková.
III. určuje
Renátu Sedlákovou jako odpovědnou osobu pro
veřejnou zakázku malého na akci „Rekonstrukce
mostků v ulici Za Můstkem a ulici K Junčáku“.
IV. určuje
Starostu Milana Váchu jako kontrolní osobu
pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci
„Rekonstrukce mostků v ulici Za Můstkem a ulici
K Junčáku“.
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 28/5–2017

I. souhlasí
S podáním výzvy zhotoviteli spol. RAP partners
s. r. o. nyní SOA architekti s. r. o., IČ 28495471 k plnění části díla dle čl. IV, odst. 1., písm. e) Smlouvy
o dílo na vypracování projektové dokumentace
na akci „Nová škola pro Psáry a Dolní Jirčany“ dle
pověření zastupitelstva obce č. 31/3–2016.
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Termín příštího zasedání
Zastupitelstva obce Psáry
21. 6. 2017, 18 hod.
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Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 6–2017 ze dne 15. 3. 2017
Přítomni: Milan Vácha, Vlasta Málková, Mgr. Martina Běťáková, Olga Kramosilová
Nepřítomni: Vít Olmr
II. schvaluje
RO Usnesení č. 29/6–2017
Uzavření smlouvy o připojení odběrného elektricI. uděluje
kého zařízení k distribuční soustavě do napěťové
Výjimku z Územního opatření obce Psáry č. 3/2007
hladiny 0,4 kV (NN) č. 17_SOP_01_4121270528
o stavební uzávěře dle čl. 4 tohoto opatření:
mezi obcí Psáry a ČEZ Distribuce a. s. Předmětem
1. Jiří a Lucie Šťástkovi – pozemek p. č. 109/10
smlouvy je navýšení hodnoty jističe v č. p. 13
v k. ú. Dolní Jirčany.
v Dolních Jirčanech na 32A za jednorázový poplaHlasování – pro: 4, proti: 0, zdrželi se: 0.
tek 8.000,– Kč.
Návrh byl přijat.
III. pověřuje
RO Usnesení č. 30/6–2017
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.
I. schvaluje
Hlasování – pro: 4, proti: 0, zdrželi se: 0.
2. rozpočtové opatření na rok 2017 – bez navýšení,
Návrh byl přijat.
přesun v rámci §.
RO Usnesení č. 33/6–2017
Hlasování – pro: 4, proti: 0, zdrželi se: 0.
I.
schvaluje
Návrh byl přijat.
Uzavření dohody o členství v jednotce SDH Dolní
RO Usnesení č. 31/6–2017
Jirčany mezi obcí Psáry a Ivanem Hasynetsem.
I. schvaluje
II. pověřuje
Uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy
Starostu Milana Váchu podpisem této dohody.
o zřízení věcného břemene mezi obcí Psáry (buHlasování – pro: 4, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.
doucí povinný) a Pražskou plynárenskou Distribuce
a. s. (budoucí oprávněný) č. 181/2017/OSDS.
RO Usnesení č. 34/6–2017
Předmětem smlouvy bude zřízení věcného břeI. souhlasí
mene na pozemcích p. č. 75/1, 75/88 a 75/98 v k. ú.
S vypsáním výběrového řízení na veřejnou zakázDolní Jirčany – přeložka plynárenského zařízení –
ku malého rozsahu dle čl. IV. metodiky o zadávání
stanice katodové ochrany č. 28 za jednorázovou
veřejných zakázek na akci „Nová škola pro Psáry
úhradu 13.936,– Kč.
a Dolní Jirčany – přípojky 1. část“.
II. schvaluje
II. jmenuje
Uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy
Hodnotící komisi pro veřejnou zakázku malého
o zřízení věcného břemene mezi obcí Psáry
rozsahu na akci „Nová škola pro Psáry a Dolní
(investor) a Pražskou plynárenskou Distribuce
Jirčany – přípojky 1. část“ ve složení: Renáta
a. s. (budoucí oprávněný) a Miroslavou Dubovou,
Sedláková, Nikola Alferyová, Ing. Jiří Nádvorník,
Hanou Jirsákovou a Jiřím Olmerem (budoucí
jako náhradníci Ing. Eduard Veselý, Vlasta Málková.
povinní) č. 182/2017/OSDS. Předmětem smlouvy
III. určuje
bude zřízení věcného břemene na pozemcích p. č.
Renátu Sedlákovou jako odpovědnou osobu pro
75/112 v k. ú. Dolní Jirčany – přeložka plynárenveřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Nová
ského zařízení – stanice katodové ochrany č. 28 za
škola pro Psáry a Dolní Jirčany – přípojky 1. část“.
jednorázovou úhradu 1.267,– Kč.
IV. určuje
III. pověřuje
Starostu Milana Váchu jako kontrolní osobu pro
Starostu Milana Váchu podpisem těchto smluv.
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Nová
Hlasování – pro: 4, proti: 0, zdrželi se: 0.
škola pro Psáry a Dolní Jirčany – přípojky 1. část“.
Návrh byl přijat.
Hlasování – pro: 4, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.
RO Usnesení č. 32/6–2017
I. revokuje
Usnesení rady obce č. 133/31–2016 ze dne 9. 11.
2016:
Uzavření smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové
hladiny 0,4 kV (NN) č. 16_SOP_01_4121238146
mezi obcí Psáry a ČEZ Distribuce a. s. Předmětem
smlouvy je navýšení hodnoty jističe v č. p. 13
v Dolních Jirčanech na 32A za jednorázový poplatek 6.000,– Kč.
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RO Usnesení č. 35/6–2017

I. schvaluje
Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti mezi obcí Psáry a ČEZ Distribuce a. s.
č. IP-12–6008530/1 na pozemku p. č. 1080/2 v k. ú.
Psáry za jednorázovou úhradu 10.500,– Kč.
II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.
Hlasování – pro: 4, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.
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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Psáry č. 2–2017 ze dne 29. 3. 2017
Přítomni: Milan Vácha, Vlasta Málková, Mgr. Martina Běťáková, Vít Olmr, Ing. Jan Čihák, Ing. Petr Jaško, Vladimír
Kadeřábek, Olga Kramosilová, Pavel Kuka, Ing. Antonín Rak, Martina Šmerglová
Nepřítomni: Mgr. Jakub Adámek, Bc. Miloslav Burián, Pavel Otruba, Ing. Roman Štípek
• školní jídelny–výdejny IZO 113900406.
Usnesení č. 13/2–2017
Nepřechází na ni však práva, závazky a povinnosti
I. zrušuje
ani pracovněprávní vztahy související s činností
Příspěvkovou organizaci Základní škola a Mateřská
mateřské školy a školní jídelny.
škola Psáry, okres Praha–západ, se sídlem Hlavní
b) Schvaluje zřizovací listinu školské právnické
12, Dolní Jirčany, 252 44 Psáry, IČ 70840512 dnem
osoby Základní školy Amos se sídlem Hlavní 12,
31. 7. 2017.
252 44 Psáry.
II. zřizuje
IV.
ukládá
a) Školskou právnickou osobu Mateřská škola
Radě obce rozhodnout o rozdělení majetku obce
Štědřík se sídlem Pražská 155, 252 44 Psáry,
Psáry, se kterým hospodařila zrušená příspěvková
s účinností od 1. 8. 2017, na kterou ze zruorganizace Základní škola a Mateřská škola Psáry,
šené příspěvkové organizace Základní škola
okres Praha–západ, se sídlem Hlavní 12, 252 44
a Mateřská škola Psáry, okres Praha–západ, se
Psáry, IČ 70840512, mezi nově zřízené školské
sídlem Hlavní 12, Dolní Jirčany, 252 44 Psáry,
právnické osoby.
IČ 70840512 přechází všechna práva, závazky
V.
pověřuje
a povinnosti, včetně pracovněprávních vztahů
Starostu
obce Milana Váchu k podpisu smluv
souvisejících s činností mateřské školy a školní
o
nájmu,
o výpůjčce, případně dalších smluv se
jídelny a dále tyto činnosti:
zřízenými
školskými právnickými osobami (bod II.
• mateřské školy IZO 107516837,
a
III.
tohoto
usnesení) dle rozhodnutí Rady obce (viz
• školní jídelny IZO 181011379.
bod
IV.
tohoto
usnesení).
b) Schvaluje zřizovací listinu školské právnické
Hlasování
–
pro:
10, proti: 1 (Kuka), zdrželi se: 0.
osoby Mateřská škola Štědřík se sídlem Pražská
Návrh
byl
přijat.
155, 252 44 Psáry.
Usnesení č. 14/2–2017
III. zřizuje
a) Školskou právnickou osobu Základní škoI. schvaluje
Uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě na vypracování
la Amos se sídlem Hlavní 12, 252 44 Psáry,
projektové dokumentace uzavřené dne 4. 4. 2014
s účinností od 1. 8. 2017, na kterou ze zrumezi obcí Psáry a RAP partners s. r. o nyní SOA aršené příspěvkové organizace Základní škola
chitekti s. r. o., IČ 28495471. Předmětem dodatku
a Mateřská škola Psáry, okres Praha–západ, se
je navýšení ceny dodatečného díla o 222.200,– Kč
sídlem Hlavní 12, Dolní Jirčany, 252 44 Psáry,
bez DPH.
IČ 70840512 přechází všechna práva, závazky
a povinnosti, včetně pracovněprávních vztahů
II. pověřuje
a dále tyto činnosti:
Starostu Milana Váchu podpisem tohoto dodatku.
• základní školy IZO 000241580,
Hlasování – pro: 11, proti: 0, zdrželi se: 0.
• školní družiny IZO 113900414,
Návrh byl přijat.

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 7–2017 ze dne 29. 3. 2017
Přítomni: Milan Vácha, Vlasta Málková, Mgr. Martina Běťáková, Vít Olmr, Olga Kramosilová

RO Usnesení č. 36/7–2017

I. souhlasí
S odpisem nedobytných pohledávek z titulu
odebrané stravy a školného evidovaných příspěvkovou organizací Základní škola a Mateřská škola
Psáry ve výši 14.576,– Kč.
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 37/7–2017

I. schvaluje
Účetní závěrku příspěvkové organizace Základní
školy a Mateřské školy Psáry, okres Praha západ, za
rok 2016.

II. schvaluje
Zlepšený výsledek hospodaření Základní školy
a Mateřské školy Psáry, okres Praha–západ, za rok
2016 ve výši 248,25 Kč.
III. souhlasí
S navrženým rozdělením zlepšeného výsledku
hospodaření do rezervního fondu.
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 38/7–2017

I. uděluje
Výjimku z Územního opatření obce Psáry č. 4/2007
o stavební uzávěře – studny dle čl. 4 tohoto
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opatření:
1. Radka Bartáková – pozemek p. č. 145/6 v k. ú.
Dolní Jirčany,
2. Hana Salterová – pozemek p. č. 151/4 v k. ú.
Dolní Jirčany.
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 39/7–2017

I. bere na vědomí
Předložené cenové nabídky na veřejnou zakázku
malého rozsahu „Odstraněné závad na řadech
splaškové kanalizace v Dolních Jirčanech“ od:
1. Herčík a Kříž spol. s r. o. za cenu 286.180,– Kč bez
DPH,
2. Zepris s. r. o. za cenu 366.100,– Kč bez DPH,
3. GVOŽDIK s. r. o. za cenu 290.000,– Kč bez DPH.
II. schvaluje
Výběr nejvýhodnější cenové nabídky od Herčík
a Kříž spol. s r. o. za cenu 286.180,– Kč bez DPH.
III. pověřuje
Renátu Sedlákovou zasláním objednávky.
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 40/7–2017

I. nesouhlasí
S odprodejem části p. č. 141/4 v k. ú. Dolní Jirčany
v ul. Na Vysoké u pozemku p. č. 343/80 dle žádosti
Ing. Semeráda.
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 41/7–2017

I. ukládá
Mgr. Bc. Ireně Vejsadové – ředitelce příspěvkové
organizace Základní škola a Mateřská škola Psáry,
okres Praha–západ, se sídlem Hlavní 12, Dolní
Jirčany, 252 44 Psáry, IČ 70840512 – ve spolupráci
s obcí Psáry jako zřizovatelem a dle jeho pokynů
zabezpečit potřebné úkony související se zrušením
příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská
škola Psáry, okres Praha západ.
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 42/7–2017

Rada obce v souladu s ustanovením § 102
odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), v platném znění,
I. vyhlašuje
Konkurz na obsazení pracovního místa ředitele/
ředitelky Základní školy Amos s předpokládaným
nástupem 1. 8. 2017.
II. pověřuje
Starostu Milana Váchu:
• požádat Krajský úřad Středočeského kraje
a Českou školní inspekci o delegování jejich
zástupce za člena konkurzní komise,
• požádat odborníka v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství o souhlas se svým
jmenováním za člena konkurzní komise.
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 43/7–2017

Rada obce v souladu s ustanovením § 102
odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), v platném znění,
I. vyhlašuje
Konkurz na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Mateřské školy Štědřík s předpokládaným
nástupem 1. 8. 2017.
II. pověřuje
Starostu Milana Váchu:
• požádat Krajský úřad Středočeského kraje
a Českou školní inspekci o delegování jejich
zástupce za člena konkurzní komise,
• požádat odborníka v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství o souhlas se svým
jmenováním za člena konkurzní komise.
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Psáry č. 3–2017 ze dne 19. 4. 2017
Přítomni: Milan Vácha, Mgr. Martina Běťáková, Olga Kramosilová, Vít Olmr, Martina Šmerglová, Ing. Petr Jaško,
Ing. Antonín Rak, Bc. Miloslav Burián, Ing. Jan Čihák, Pavel Otruba, Vladimír Kadeřábek, Pavel Kuka (příchod
18.25 hod.)
Nepřítomni: Vlasta Málková, Ing. Roman Štípek, Mgr. Jakub Adámek

Usnesení č. 15/3–2017

I. bere na vědomí
Přednesenou zprávu starosty o činnosti obce.
Hlasování – pro: 11, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.
P. Kuka příchod v 18.25 hod.
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Usnesení č. 16/3–2017
I. bere na vědomí
Zprávu o činnosti finančního výboru obce.
II. bere na vědomí
Zprávu o činnosti kontrolního výboru obce.
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Hlasování – pro: 12, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.
III. ukládá
Radě obce, aby vyzvala předsedy komisí s výjimkou komise stavební a územně–plánovací k svolávání jednání minimálně 2x ročně a aby z těchto
jednání byly pořizovány a zveřejňovány zápisy.
Hlasování – pro: 10, proti: 2 (Vácha, Jaško), zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 17/3–2017
I. bere na vědomí
Zprávu určeného zastupitele Milana Váchy ke
změně č. 6 ÚPnSÚ Psáry a Dolní Jirčany.
Hlasování – pro: 11, proti: 0, zdrželi se: 1 (Otruba).
Návrh byl přijat.
II. souhlasí
S ukončením procesu změny č. 6 ÚPnSÚ Psáry
a Dolní Jirčany a tím ponechání v platnosti změny
č. 5 ÚPnSÚ Psáry a Dolní Jirčany v ploše Z5–09
(bytové domy bez veřejného prostoru a občanské
vybavenosti).
Hlasování – pro: 0, proti: 11, zdrželi se:
1 (Otruba).
Návrh nebyl přijat.

Usnesení č. 18/3–2017
I. schvaluje
Metodiku zadávání veřejných zakázek podle
zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
v platném znění. Metodika je platná od 20. 4. 2017.
Hlasování – pro: 12, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 19/3–2017
I. souhlasí
Se vstupem obce Psáry do Sdružení místních samospráv ČR.
II. ukládá
Místostarostce Vlastě Málkové zajistit realizaci
bodu I. tohoto usnesení.
Hlasování – pro: 12, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 20/3–2017
I. bere na vědomí
Protokol o otevírání obálek a hodnocení nabídek na
veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce
mostu v ul. K Junčáku, Dolní Jirčany, Psáry (objekt
SO 02)“.
II. rozhoduje
V souladu s výsledkem hodnocení nabídek o výběru nejvýhodnější nabídky výše uvedeného
zadávacího řízení následovně: jako nejvýhodnější
nabídka byla vybrána nabídka uchazeče N+N

konstrukce a dopravní stavby Litoměřice s. r. o.,
se sídlem Litoměřice, Nerudova 2215, PSČ 412 01,
IČ 44564287 za cenu 2.176.997,39 Kč bez DPH.
III. pověřuje
Starostu Milana Váchu uzavřít smlouvu o dílo s vybraným uchazečem N+N konstrukce a dopravní
stavby Litoměřice s. r. o., se sídlem Litoměřice,
Nerudova 2215, PSČ 412 01, IČ 44564287.
Hlasování – pro: 12, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 21/3–2017
I. souhlasí
S budoucím odprodejem částí pozemků parc.
č. 1089/3 (24 m²), 1089/9 (59 m²) a 127/4 (6 m²) vše
v k. ú. Psáry do vlastnictví Středočeského kraje.
Části pozemků jsou potřebné pro rekonstrukci
mostů v ul. Psárská a ul. Kutná. Cena bude stanovena znaleckým posudkem.
Hlasování – pro: 12, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 22/3–2017
I. schvaluje
Účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2016.
Hlasování – pro: 12, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 23/3–2017
I. schvaluje
Závěrečný účet obce Psáry za rok 2016 a vyjadřuje
souhlas se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 a to bez výhrad.
Hlasování – pro: 12, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 24/3–2017
I. bere na vědomí
Předložený záznam o změně čísel položek rozpočtové skladby od 1. 1. 2017.
Hlasování – pro: 12, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 25/3–2017
I. schvaluje
3. rozpočtové opatření na rok 2017 – navýšení
o 143.000,- Kč.
Hlasování – pro: 12, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 26/3–2017
I. pověřuje
Radu obce Psáry výběrem zhotovitele veřejné zakázky na akci „Dostavba cyklostezky v obci Psáry“
podle doporučení hodnotící komise na veřejnou
zakázku.
Hlasování – pro: 12, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.
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Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 8–2017 ze dne 12. 4. 2017
Přítomni: Milan Vácha, Vlasta Málková, Mgr. Martina Běťáková, Olga Kramosilová, Vít Olmr

RO Usnesení č. 44/8–2017
I. schvaluje
Uzavření smlouva o umístění zařízení (bezúplatná) č. SUZB/4012/2017 mezi obcí Psáry (uživatel)
a ČEZ Distribuce a. s. (poskytovatel). Předmětem
smlouvy je umístění svítidla veřejného osvětlení
na podpěrný bod v majetku ČEZ v ul. Kutná.
II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 45/8–2017
I. schvaluje
Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu č. IV-12–6020647 mezi obcí Psáry (budoucí povinná) a ČEZ Distribuce a. s. (budoucí oprávněná).
Předmětem smlouvy je budoucí zřízení věcného
břemene na pozemku p. č. 1060 v k. ú. Psáry za
jednorázovou úhradu 7.000,- Kč.
II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 46/8–2017
I. bere na vědomí
Předložené cenové nabídky na veřejnou zakázku
malého rozsahu „Nová škola pro Psáry a Dolní
Jirčany – I. část – přípojky“ od:
1. Zepris s. r. o. za cenu 622.957,13 Kč bez DPH.
Ze 4 poptaných firem byla dodána pouze nabídka
od Zepris s. r. o.
II. schvaluje
Výběr nejvýhodnější cenové nabídky od Zepris
s. r. o. za cenu 622.957,13 Kč bez DPH.
III. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem smlouvy o dílo.
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 47/8–2017
I. jmenuje
Konkurzní komisi obce Psáry pro konkurzní řízení
na pracovní místo ředitel/ředitelka Základní školy
Amos ve složení: Milan Vácha (předseda konkurzní komise), Mgr. Martina Běťáková, Mgr. Blanka
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Kloudová (Česká školní inspekce), Dita Sýkorová
(Středočeský kraj) a Mgr. Bc. Miroslav Hřebecký.
II. jmenuje
Konkurzní komisi obce Psáry pro konkurzní řízení
na pracovní místo ředitel/ředitelka Mateřské školy
Štědřík ve složení: Milan Vácha (předseda konkurzní komise), Mgr. Martina Běťáková, Mgr. Blanka
Kloudová (Česká školní inspekce), Dita Sýkorová
(Středočeský kraj), Martina Podlipná.
III. pověřuje
Nikolu Alferyovou funkcí tajemníka.
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 48/8–2017
I. souhlasí
S vybudováním 3 ks přípojek (2x vodovodní a 1x
kanalizační) pro pozemky p. č. 134/14 a 135/6
v k. ú. Dolní Jirčany dle uzavřené dohody o úhradě
nákladů na vybudování přípojek infrastruktury ze
dne 10. 11. 2010.
II. souhlasí
S uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene
na tyto inženýrské sítě na pozemku p. č. 135/7
v k. ú. Dolní Jirčany, přes který budou vedeny.
Smlouva bude poté předložena k projednání zastupitelstvu obce.
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 49/8–2017
I. schvaluje
Provozní řád dětského hřiště u fotbalového hřiště
v Psárech.
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 50/8–2017
I. schvaluje
Uzavření Memoranda o spolupráci s Římsko
katolickou farností Jílové u Prahy. Předmětem
memoranda je oblast spolupráce: nabídka zájmového a neformálního vzdělávání pro žáky základní
školy, spolupráce na volnočasových programech
a akcích pro děti a mládež.
II. pověřuje
Starostu podpisem memoranda.
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.
PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ • DUBEN 2017

Informace z obce

Renáta Sedláková, správa majetku

Co se v obci udělalo v měsících únoru a březnu 2017
9prohrnování
9
sněhu a ruční posyp chodníků, úklid
sněhu na kontejnerových stáních, ruční úklid náledí
na autobusových zastávkách a posyp,
9prohrnování
9
sněhu a posyp komunikací,
9příprava
9
dřeva z pokácených stromů pro dětské
akce pořádané obcí,
9úklid
9
odpadků kolem krajských silnic v obci, na
místních
komunikacích
a
veřejných
prostranstvích,
9zametání
9
chodníků po zimním období – ruční
i strojové čištění,
9prořez
9
větví zasahujících do průjezdního profilu
komunikací,
ledu ze zamrzlých svodových žlabů na
9odstranění
9
komunikacích,
9osazení
9
obrubníků do betonového lože další části
chodníku v ul. Kutná,
9odvoz
9
větví z vyvráceného stromu Na Vysoké,
9umístění
9
patníků na účelových komunikacích
v lokalitě Na Vysoké,
9umístění
9
dopravního značení na návsi v Dolních
Jirčanech,
9odvoz
9
větví z pokácených stromů u pomníku
v Psárech,

9pokládka
9
zámkové dlažby na chodníku v ul. Kutná,
9úklid
9
zásněžek z pole nad cihelnou na kraji Dolních
Jirčan,
svodnic na vodu v ul. Pod Strání, oprava
9vyčištění
9
výmolů v komunikaci,
košů dešťové kanalizace na místních
9čištění
9
komunikacích,
9úklid
9
a prohlídka dětských hřišť, navezení písku
na dětská hřiště, výměna poškozených a trouchnivých prken na lavičkách,
9oprava
9
povrchu komunikací po zimním období
– Houbová, U Studny, U Rybníčku, Ke Kukaláku,
Pod Strání, Na Vysoké, Slunečná,
9příprava
9
zpevněných ploch na kontejnery na tříděný odpad,
úklid komunikací po zimním období a ruční
9strojní
9
dočištění,
9zajištění
9
obsluhy pro provoz sběrného dvora,
9pravidelné
9
týdenní vysypávání košů na autobusových zastávkách, košů na psí exkrementy, úklid
kontejnerových stání na tříděný odpad, úklid
autobusových zastávek,
9týdenní
9
svoz pytlů z chatových oblastí.

Ing. Jana Vondrušková

Pokyny pro vlastníky tlakových kanalizačních přípojek
V obci Psáry a Dolní Jirčany převažuje gravitační
kanalizační síť. V posledních letech, kdy se obec
snažila odkanalizovat části obce, kde není možné
gravitační odvádění odpadních vod, přibyla řada
tlakových kanalizačních stok a přípojek. U nich je OV
sváděna gravitačně do domovní čerpací jímky a odtud
pomocí čerpadla dopravována tlakovým potrubím
do gravitační části kanalizace.
Úskalím těchto přípojek jsou poruchy čerpadel
v domovní jímce, které nejsou bohužel ojedinělé
a mohou způsobit vlastníku nemovitosti nepříjemné
starosti. Ve většině případů však poruchy na čerpadlech vznikají neukázněností obyvatel
nemovitostí, kteří nerespektují
instrukce, které dostali při zprovozňování kanalizačních přípojek. Ve
vodě nerozložitelné části hygienických potřeb, jako jsou dětské pleny,
vlhčené ubrousky, dámské hygienické
potřeby, vatové tyčinky a jiné čisticí

textilní materiály jsou velkou hrozbou pro každé
čerpadlo. V těchto případech, tedy při ucpání čerpadla
nebo dokonce při jeho úplném zničení, si vlastník
hradí náklady spojené s opravou, výjezdem provozních pracovníků a zakoupením nového čerpadla sám.
Při zjištění nefunkčnosti čerpadla v domovní
čerpací jímce odpadních vod prosím kontaktujte
provozovatele kanalizace v obci Psáry a Dolní Jirčany
– VHS Benešov:
yy v pracovní době (po–pá: 7–15.30 hod.) PS Jílové:
pí Petráková/p. Nigrin, tel. 840 205 206 (linka
233/231),
yy mimo pracovní dobu dispečink VHS
Benešov, tel. 840 205 206.
Dodržováním daných pravidel
a zodpovědným přístupem vlastníků
tlakových kanalizačních přípojek lze
počet poruchových stavů snížit na
minimum a ušetřit si tak zbytečné
finanční výdaje.
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Reakce na petici „Psárská náves“

Milan Vácha, starosta

Vážení členové petičního výboru, petenti,
občané,
rád bych touto formou zareagoval na předanou
petici „Psárská náves bez bytovek = Psárská náves pro
Psárováky“, která byla předána na obecní úřad 8. 3.
2017. Petice nebyla podána v souladu se zákonem
č. 85/1990 Sb. O právu petičním, ale vypořádáme ji
tak, jako by v souladu se zákonem byla. Neuznání
petice z důvodu formálního nedodržení zákona by
bylo projevem neúcty k angažovanosti a času
občanů.
Předně Vám děkuji za formu, kterou jste pro vyjádření svého názoru zvolili, protože je konečně možné
reagovat konkrétním lidem. Doposud se jednalo
výhradně o příspěvky a roznášené letáčky, kde autoři
důsledně dbali na anonymní formu.
Na druhou stranu musím říct, že jsem velmi překvapen zavádějícími informacemi v textu, které
předložil petiční výbor, v němž jsou zastoupeni
i bývalí či současní zastupitelé či lidé aktivní v orgánech obce, kteří byli s problematikou podrobně
seznámeni. Ing. Luděk Nezmar byl v letech 2010–2014
zastupitelem obce a Pavel Otruba jím je i dnes – a to

od roku 2006. Mohl bych takto pokračovat dále.
V každém případě jak RESTART 2014, tak TOP09 mají
v zastupitelstvu své zástupce, prostřednictvím kterých
mohly a mohou předkládat své návrhy usnesení.
Pojďme ale k samotné podstatě věci.
Autoři petice zcela opomíjí zásadní fakta. Současný
stav je patrný z obrázku č. 1. Jedná se o 5. změnu
územního plánu, která dle návrhu zadání z roku 2009
(pro kterou mimochodem autor petice Pavel Otruba
na rozdíl ode mne hlasoval) nově umožnila na lokalitě
Z5–09 (šedá barva) postavit bytové domy na ploše
4298 m2. Již dnes tedy investor může podle tohoto
zadání postavit na 25 % plochy bytové domy, s třemi
nadzemními podlažími (3 N. P.) a výškou 10 m.
S vnitřní částí (nyní 3 objekty včetně zázemí pro autovrakoviště) je dnes možné nakládat jako s residenční
plochou. Pokud by se tedy již zítra ráno rozhodl
majitel pozemky zastavět, tak by to mohlo vypadat
tak, že by postavil na ploše Z5–09 o půdorysné rozloze
1074 m2 bytový dům s 3 N. P. Takto by tedy mohl na
celkové ploše vybudovat zhruba 60 bytů 2kk o výměře

45 m2 každý. Stejně tak by mohl ve stávajících objektech vybudovat 9 bytů (3 byty do jednoho každého
objektu). Celkem je tedy podle návrhu z roku 2009
dnes možné klidně postavit 69 bytů. Toto vše by
vybudoval investor na svém pozemku, bez jakékoliv
přidané hodnoty pro naše občany a fakticky klidně
– a dosti pravděpodobně – za plotem. Takto nízkonákladový projekt by velice pravděpodobně vytvořil
něco, co tu skutečně nechceme a nepotřebujeme.
Rozvoj „sociálního byznysu“ v Jesenici by nám mohl
napovědět. A to nemluvíme o tom, že bychom
v centrální části obce definitivně přišli o prostor, který
má potenciál sloužit všem.
Cílem 6. změny ÚP je dojít s majitelem pozemku
k dohodě a pokusit se změnit současný stav (prostá
bytovka) na projekt, jehož parametry můžeme změnit
a vydefinovat do smlouvy s majitelem pozemků, a to
před samotným schválením 6. změny ÚP. To je velká
příležitost a možnost narovnat současný nepříznivý
stav, který dnes nemáme fakticky možnost jinak
ovlivnit.
V čem tedy spočívá onen „obchod“?
Z architektonického hlediska je vyloučené, aby za
stávajícího stavu územního plánu vzniklo něco, co
má alespoň nějakou hodnotu a přínos. Obec by tedy
umožnila sjednocení celé lokality, tedy že i vnitřní
část o výměře 2038 m2 by měla stejné zařazení jako
lokalita Z5–09. Navíc by se zvýšila možnost zastavěnosti z 25 % na 30 %. Obec na oplátku získá veřejně
přístupný prostor pro setkávání lidí, vánoční trhy atd.
v rozsahu více než 50 % dané lokality. Stejně tak
budou garantovány nebytové prostory pro např.
restauraci, trafiku nebo jinou občanskou
vybavenost.
Majitel pozemku je připraven plánovaný projekt
projednat s obcí a zohlednit preference obyvatel.
Domnívám se, že je naším zájmem skutečně
dokončit 6. změnu územního plánu, a vážně bych
chtěl již dnes upozornit na velká rizika při zachování

stávajícího stavu, která jsou v petici opomíjena nebo
záměrně zamlčována. Na případné nedohodě s majitelem pozemku prodělají v tomto případě všichni.
Vážím si aktivity zejména těch z vás, kteří po
obdržení letáků a petičních archů volali či dokonce
přišli na úřad, o problematiku se podrobně zajímali
a chtěli znát fakta a mé stanovisko.
Rád bych se na tomto místě ještě vyjádřil k jedné
věci z anonymního letáku, která mne zaujala. Bylo v něm
zmíněno, že jsme před volbami deklarovali, že nechceme
rozšiřovat naši obec, a tímto zrazujeme voliče.
Jenom pro představu bych tedy rád uvedl několik
málo čísel, která mohou pomoci vidět velikost tohoto
problému.
V 5. změně územního plánu z roku 2009 bylo
schváleno pro bydlení a občanskou vybavenost
celkem 224,8 tisíc m2, z toho 66,3 tisíce m2 pro rodinné
domy a nové lokality pro výstavbu bytových domů
a občanskou vybavenost o výměře 158,5 tisíc m2.
Z těchto ploch se nám podařilo poměrně těžce, ale
bez finančních náhrad vypustit v roce 2012 necelých
73 tisíc m2. Předpokládáme, že v novém územním
plánu se zbývajících 86,2 tisíc m2 zmenší na
polovinu.
Celá 6. změna řeší 2,03 tisíc m2, což je méně než
1 % z plochy navržené v 5. změně ÚP. Je pravda, že
1 % je více než nula, ale je to kompromis, díky kterému
můžeme výrazně zlepšit psárskou náves, a jsem
přesvědčen, že to je cena, která se vyplatí.
Problematika územního plánování je velmi složitá
oblast a je těžké ji seriózně a v plné šíři pojmout
v písemné formě. I z tohoto důvodu jsme průběžně
informovali v Psárském zpravodaji, na obecních
stránkách a na Facebooku. Většina argumentů již
padla buďto na zasedání zastupitelstva, anebo na
akci „Veřejná diskuze nad 6. změnou územního
plánu“, která se konala 18. 5. 2016. Záznam z této
diskuse naleznete na obecních stránkách. Ve videu
naleznete mimo jiné odpovědi na mnohé otázky,
kterých se předaná petice dotýká.

Dne 5. dubna 2017 se uskutečnilo setkání s občany
nad 6. změnou územního plánu II
Na setkání byly popsány možnosti realizace projektu na návsi v Psárech vycházející z návrhu z roku 2009.
Starosta Milan Vácha vysvětlil, proč by mělo být v zájmu obce udělat úpravu tak, aby prostor nebyl pouze
„uzavřenou bytovkou“, ale i veřejným prostorem s občanskou vybaveností pro ostatní obyvatele Psár.
Setkání se zúčastnil i investor, který mimo jiné požádal o vyjádření zastupitelů, zdali došlo ke změně názoru
a zda by měl projekt připravovat podle dnešní úpravy, nebo jestli zastupitelé potvrdí svůj názor z června
loňského roku a budou chtít pokračovat v 6. změně územního plánu.
Petici a videonahrávku z diskuze naleznete na internetových stránkách obce.
Obr. 1
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Doprava a dopravní stavby

Milan Vácha, starosta

V letošním roce nás čeká výstavba několika staveb a s nimi bohužel souvisí i dopravní omezení nejenom
na hlavních komunikacích, ale i v ulicích naší obce. Letošní sezóna bude vyžadovat pevné nervy řidičů i v souvislosti s jinými plánovanými uzavírkami v našem regionu. Pravděpodobně nejvíce nás potrápí úplná letní
uzavírka mezi Hrnčíři a Šeberovem, v jejímž důsledku zhoustne i provoz na staré benešovské II/603 a zejména
v ranní špičce se ve směru na Prahu budou tvořit kolony. Jaké stavby a omezení ale čekáme přímo u nás?

 Výstavba kruhového objezdu –
přeložka komunikace II/105
V současné době Středočeský kraj realizuje výběrové řízení na zhotovitele stavby kruhového objezdu.
Po dokončení výběru zhotovitele by mělo dojít co
nejdříve k uzavření smlouvy a zahájení samotné
stavby. Plánovaný harmonogram předpokládá zahájení stavebních prací koncem května. Stavba by měla
být dokončena koncem října. Úplných uzavírek by
mělo být naprosté minimum. Větší problém bude
bourání a výstavba zcela nového mostu v místě
křížení s korytem potoka mezi koncem Dolních Jirčan
a novou cestou vybudovanou v roce 2010. V první
řadě se totiž vystaví navazující část cyklostezky, která
bude během výstavby používána jako provizorní
komunikace. Tato část ovšem bude v kyvadlovém
provozu a řízená semafory. Dá se tedy na trase očekávat velké zdržení.

 Cyklostezky v obci
V měsících červen až říjen očekáváme hlavní
stavební činnost na cyklostezce a cyklotrase spojující
hranice katastru Dolních Jirčan až do centra Psár.
V několika místech dojde pouze k dopravnímu značení na stávající komunikaci, ale na několika úsecích
budeme komunikace stavět či rekonstruovat.
Cyklostezka bude na vlastním tělese v ulici Horní
u fotbalového hřiště v Dolních Jirčanech, v části ulice
Hlavní a K Junčáku. Dále bude dlouhý úsek mezi
bývalým JZD a koncem ulice Úzká (veden za zahradami), kde bude cyklostezka zaústěna u Michelky.
Stavební technika se bude tedy pohybovat ve všech
těchto lokalitách. Výraznější uzavírka se bude opět
týkat části ulice K Junčáku (mezi ul. Hlavní a Javorová).

 Oprava komunikace Slunečná
V dubnu došlo k předání staveniště pro výstavbu
dešťové kanalizace a vybudování asfaltového povrchu
v ulici Slunečná. Práce budou probíhat téměř v celé
délce. Výjimkou je poslední úsek necelých 60 metrů,
který je na soukromých pozemcích a kde nedošlo
k dohodě s majiteli. Stavba bude dle předpokladů
probíhat až do července. S ohledem na hustou
zástavbu, která je historicky blízko komunikace, se

bude část kanalizace muset řešit nákladným podvrtem. Komunikace je velmi úzká, a proto bude docházet v průběhu stavby k úplným uzavírkám. Žádáme
občany, aby sledovali informace na sloupech veřejného osvětlení a v případě potřeby se obraceli přímo
na zaměstnance stavební firmy Strabag a. s.
Věříme, že výše zmíněná opatření způsobí co
nejméně komplikací a že se dočkáme dlouho očekávaných staveb. V příštím čísle Psárského zpravodaje
bych se rád věnoval kruhovému objezdu s nájezdem
na Pražský okruh a jeho vlivu na nás, obyvatele Psár
a Dolních Jirčany.

 Oprava mostu k Junčáku
Obecní most přes potok v ulici K Junčáku je
v havarijním stavu a je potřeba provést jeho zásadní
opravu. Díky tomu, že se bude jednat o demolici
stávajícího objektu a stavbu objektu nového, bude
nutné zcela uzavřít ulici K Junčáku na dobu minimálně
6–7 týdnů. O aktuálních uzavírkách budou obyvatelé
informováni prostřednictvím vylepených letáků, ale
žádáme i o sledování internetových stránek obce.
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Sociální a kulturní komise

Paměťová posilovna

Vlasta Málková, místostarostka
a předsedkyně sociální a kulturní komise

Projížďka po Vltavě a divadlo
Pojeďte s námi 22. května na skvělý výlet, ve kterém skloubíme odpolední projížďku lodí s večerní návštěvou
divadelního představení Hvězda ve Studiu Dva.
Pro ty, kdo s námi jedou autobusem pana Adámka
ze Psár, je odjezd z tradičních zastávek (Psáry, Dolní
Jirčany náves) v 15.15 hodin. Před 17 hodinou nastoupíme na přístavišti pod Čechovým mostem (můstek
č. 3) na loď Bohemia a hodinu si budeme užívat jízdu
jarní Prahou. Poté nás autobus přiblíží k divadlu
Studio Dva, kde v 19 hodin začíná neopakovatelná
one woman show s Evou Holubovou a názvem
Hvězda.
Cena za loď i divadlo je pouze 400 Kč! Vstupenky
můžete zakoupit u paní Šimkové v pokladně OÚ.

Kalendář akcí pro seniory
každý týden
úterý Korálkování
středa Zdravotní cvičení

Původní česká ONE WOMAN SHOW věnovaná Evě
Holubové. Komedie o fiktivní seriálové herečce se
odehrává během nejdivočejšího týdne jejího života.
HVĚZDA s humorem odkrývá zákulisí českého
showbyznysu a s nadhledem líčí osobní problémy
neznámé herečky, která po pětatřiceti letech u oblastního divadla nečekaně zazáří v televizním seriálu.

9.30 Laguna

květen
9. 5. Výuka country tanců
11. 5. Trénování paměti

14.00 Mozaika
15.00 OÚ

11. 5. Předávání energie Reiki 9.00 Mozaika
18. 5. Kavárnička

10.00 Mozaika

Setkání seniorů –
Andrea Tögel
18. 5. Kalivodová

16.00 OÚ

Toulky Prahou –
19. 5. Židovské město

Hvězda

15.00 Mozaika

Procházka s trekingo22. 5. vými holemi

8.30
10.00 před OÚ

23. 5. Předávání energie Reiki 18.00 Mozaika
24. 5. Diskuzní středa

14.00 OÚ

26. 5. Večer s harmonikou

Na
18.00 Kopečku

31. 5. Trénování paměti

14.00 OÚ

červen
8. 6. Předávání energie Reiki 9.00 Mozaika

Setkání seniorů – květen
Dne 18. května od 16 hod. se uskuteční setkání
se známou operní pěvkyní Andreou Tögel
Kalivodovou, která od minulého roku žije v Psárech.
Jsme rádi, že si udělala čas na besedu s našimi seniory
i přesto, že je pracovně velmi vytížena a navíc je
maminkou dvou malých dětí.
Andrea Kalivodova – mezzosoprán, sólistka Národního
divadla Praha, temperamentní pěvkyně, k jejím nejznámějším rolím patří Carmen, kterou ztvárnila na
mnohých jevištích v ČR i v zahraničí, aktuálně
v Národním divadle v Praze. Věnuje se i četné koncertní
činnosti, podporuje mladé talenty a pravidelně se věnuje
charitativní činnosti s aktivní komunikací k daným
subjektům.
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8. 6. Trénování paměti

15.00 OÚ

9. 6. Country

Na
20.00 Kopečku

Procházka s trekingo12. 6. vými holemi

10.00 před OÚ

13. 6. Výuka country tanců

14.00 Mozaika

15. 6. Kavárnička

10.00 Mozaika

16. 6. Toulky Prahou – Santini 8.30
20. 6. Předávání energie Reiki 18.00 Mozaika
22. 6. Trénování paměti

15.00 OÚ

Bližší informace vám podá Vlasta Málková,
tel. 602 714 101, malkova@psary.cz
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V lednu odstartoval na obecním úřadu v Psárech nový kurz
pro seniory – Paměťová
posilovna, během něhož si
účastníci jednou za 14 dní
trénují paměť a učí se
například některé z mnemotechnik. Kurz se setkal
s velkým ohlasem a pokud
se i vy chcete připojit, máte
ještě možnost.
Pro více informací můžete kontaktovat paní Vlastu
Málkovou – malkova@psary.cz, tel. 602 714 101.

Diskuzní středa
Další z cyklu setkání místních seniorů s místostarostkou Vlastou Málkovou při neformální diskuzi
nad aktuálními tématy, proběhne dne 24. května
od 14 hod. na Obecním úřadu v Psárech.

Večer s harmonikou
Zveme vás na Večer s harmonikou, který se bude
konat 26. května od 18 hodin v Restauraci
Na Kopečku.
Přijďte si užít
pohodový večer
s hudbou, dobrým
jídlem
a pitím, příjemnou partou lidí
a třeba i tancem!

www.psary.cz17

Dětí v našich obcích stále přibývá
Za poslední půlrok se v naší obci narodilo
23 dětí (14 chlapců a 9 děvčat). Sedmnáct z nich
přijalo se svými rodiči a mnohdy i prarodiči
pozvání na slavnostní Vítání občánků, které
proběhlo na Obecním úřadu v Psárech v sobotu 8. dubna. Setkání bylo tentokrát výjimečné
nejen tím, že jsme vítali dvojčátka Alžbětu
a Barborku, ale také malého Sebastiana, jehož
maminkou je významná česká operní pěvkyně,
sólistka Opery Národního divadla Andrea
Tögel Kalivodová. S paní Andreou, která se se
svou rodinou nedávno přistěhovala do Psár,
se můžete vídat i na některých obecních
akcích, jako je například Adventní setkání či
akce pro seniory.
Rodiče i děti již tradičně vítala místostarostka paní Vlasta Málková a Martina
Šmerglová. Děvčata z místní základní školy
zazpívala a zarecitovala všem rodičům i dětem.
Ani tentokrát nechyběly gratulace, předání
dárků, květin a focení.
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Lucie Libovická

Dubnového vítání
občánků se
zúčastnily tyto děti:
yy Jakub Balogh
yy Filip Beneš
yy Ema Benešová
yy Antonín Fryč
yy Tomáš Hájek
yy Klára Janasová
yy Antonín Kolařík
yy Heda Komrsková
yy Alžběta Koppová
yy Barbora Koppová
yy Sebastian Kryštůfek
yy Filip Martin Macek
yy Adéla Maxová
yy Dominik Molák
yy Estelle Polačková
yy Kristýna Sedláčková
yy Sebastian Tögel
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Toulky Prahou
Srdečně vás zveme na druhou a třetí procházku z cyklu „Toulky Prahou“ pod vedením zkušené průvodkyně.
Společný odjezd ze Psár od OÚ a z Dolních Jirčan bude v 8.30 hod. autobusem pana Adámka. Procházka
potrvá cca 2.5 hodiny, dohromady s přestávkami na kávu nebo něco dobrého na zub počítejte celkově
s přibližně čtyřmi hodinami v Praze. Po skončení se společně vrátíme autobusem do Psár. Cena za každou
procházku činí 60 Kč a platbu uhradíte přímo v autobusu. Pokud jste se ještě k procházkám nepřihlásili a máte
o ně zájem, kontaktujte Vlastu Málkovou, tel. 602 714 101 nebo malkova@psary.cz.

19. května – Legendy pražského
židovského města

Věděli jste, že Praha je druhým místem s největším
soustředěním židovských památek na světě? Během
této komentované vycházky se dozvíte, proč tomu
tak je, jaká je historie exodu Židů, co přineslo povstání
makabejských a povstání proti Římanům, jak došlo
ke zničení jeruzalémského chrámu, co jsou to ghetta
a kdy vznikla, kdy přišli Židé na naše území a jak zní
velké proroctví kněžny Libuše.
Procházka začne na náměstí Fr. Kafky za chrámem
sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí a pokračuje
dále do útrob židovského města. Dozvíme se, kde
je židovská škola a muzeum, restaurace U Golema
(povídání o Golemovi a Jehodovi Ben Bezalel),
povídat si budeme o šábesu a židovských svátcích
a zvycích. Po cestě uvidíme Maiselovu synagogu,
vyslechneme legendu o skřítcích, zajímavé vyprávění o veřejných domech u Mastného drdolu
a U hubaté Lízy. Nemineme ani Pinkasovu synagogu,
kde se dozvíme, co jsou rituální koupele mikva a jaké
mají svatební zvyky ortodoxní židé. Podíváme se na
Židovský hřbitov, se kterým je spjata legenda o neviňátkách. Pokračovat budeme Břehovou ulicí ke
Klausově a Staronové synagoze až do Pařížské ulice.

16. června – Otevřená brána tajemství
Jana Blažeje Santiniho

Nevíme, kdy se tento významný umělec přesně
narodil, jak vypadal ani kde je jeho hrob. Víme ale,
že byl geniálním architektem, který využíval magii
čísel při vytvoření díla, nad kterým svět v úžasu stojí
– památky UNESCO, Zelená hora, Sedlec, Kladruby
u Stříbra, Karlova koruna u Chlumce nad Cidlinou
a další a další. Používal jen kružítko a kruhové výseče,
jako jediný uměl skloubit styl gotiky a baroka. V jeho
díle se odrážejí nejslavnější období našich dějin –
vláda Karla IV. a Václava IV. i období mnohem pozdější,
kdy českému národu vládli Habsburkové a stará česká
šlechta i klérus volaly po znovunastolení rovnoprávnosti v českém království.
Naše procházka začne u Lvího dvora před vchodem
do Pražského hradu, na místech, kde se seznámíme
s francouzskými a anglickými zahradami, jimž podobné projektoval i Santini. Projdeme kolem katedrály
Sv. Víta, kde pracoval jeho dědeček i otec a kde úpravy
a výzdobu na nejslavnější blahořečení a svatořečení
Jana Nepomuckého projektoval Santini. Seznámíme
se s abatyší Svatojiřského kláštera, která první zadala
církevní stavbu mladému umělci, a projdeme kolem
Arcibiskupského paláce, kde se seznámíme s pojmy,
jako je pilastr a rizalit. Projdeme Ostrovní ulicí a podíváme se na kostel theatinů, Kolovratský a Morzinský
palác. Pokračovat budeme k Valkounskému domu
a domu U zlaté číše. Naše procházka skončí na Malé
Straně před kostelem sv. Mikuláše.

Srdečně vás zveme na Májové slavnosti

v sobotu 13. května 2017 na dolnojirčanské návsi
Čeká na vás dobrá zábava, spousta dobrého jídla a pití, stánky, dílničky pro děti,
Kavárnička páťáků, malování na obličej a spousta dalších překvapení.
Po celý den pouťové atrakce:
yy řetízkový kolotoč, střelnice,
yy bobová dráha,
yy skákací hrad.
13.00–14.00	Vystoupení prvňáčků a dětí ze školky
14.00–14.20	
Bublinová show – světový rekordman Matěj Kodeš
14.20–14.50 Interakce s diváky, zájemci si vyzkouší profesionální bublinovou kapalinu a naučí se několik
triků, např. foukání bublin z ruky, jak dát bublinu do bubliny nebo tvoření obrovských bublin
14.50–15.00 JSDH Dolní Jirčany a zásahová
technika
15.00–16.00 Vystoupení dětí ze školy
16.00–16.15 Vystoupení dětí z Klubíčka
16.15–16.30 Taneční skupina Hazard
16.30–17.15 Kapela Phoenetix
Uvedené časy se mohou mírně změnit.
20.00–
Zábava Na Kopečku – Fishmeni
Informace: V
 lasta Málková, tel. 602 714 101,
malkova@psary.cz

Podzimní semestr U3V již má své téma – Lesnictví

Pinkasova synagoga
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12. dubna skončil další
semestr Univerzity třetího věku,
který v Psárech navštěvuje stále
více seniorů. Absolventi jarního
semestru hlasováním zvolili
nové téma, které budou studovat od podzimu letošního roku. Tentokrát se bude jednat o Lesnictví.
Pokud vás toto téma oslovilo, můžete se stát studentem U3V i vy. Podrobné informace získáte u místostarostky Vlasty Málkové na tel. 602 714 101 nebo
malkova@psary.cz.

Zelená hora
PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ • DUBEN 2017
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Dvoudenní výlet do sklípku s návštěvou Telče

Blahopřejeme našim občanům, kteří v květnu a červnu oslaví
významné životní jubileum
Veselý Ladislav
Maxová Věra
Kořalníková Věra
Víchová Antonie
Babka Milan
Dýlová Věra
Kabátová Marcela
Babková
Rak Jaroslav
Vlasák Tomáš
Dvořáček Josef

90
87
86
85
84
84
84
83
83
82
81

German Nagorskikh
Kotek Josef
Vlasáková Iva
Zamrazil František
Faraga Matěj
Hladíková Ivanka
Pařízek Pavel
Pokorný František
Karanová Ludmila
Valtrová Miroslava
Vondráček Vladimír

81
80
80
80
75
75
75
75
70
70
70

Občané, kteří v následujících měsících oslaví významné životní jubileum (70, 75, 80, 81, 82... let)
a nechtějí být uvedeni v této rubrice, mohou kontaktovat redakci Psárského zpravodaje na emailu
psarskyzpravodaj@psary.cz

–
t
é
ž
m
ě
t
a Retro
u
o
s
o
t
o
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I na další rok vyhlašuje obec Psáry fotosoutěž,
tentokrát na téma Retro.
Čas tak rychle kvapí dopředu, že nemáme příliš
prostoru na vzpomínky a ohlédnutí se zpátky. Možná
bychom se o to mohli pokusit v novém ročníku naší
fotosoutěže. Retro je označením pro něco bývalého,
zaniklého, pro cokoliv zpět v čase. Podívejte se tedy
do svých komor, šaten, sklepů, garáží či na půdy,

které jistě skrývají mnohé předměty evokující zaniklé
časy. S doličnou věcí si trochu pohrajte, naaranžujte
ji a vyfoťte. Mohou to být staré šaty doplněné kloboukem, šicí nebo psací stroj po babičce, kuchyňské
i jiné nástroje či přístroje, dopravní prostředky nebo
třeba hračky po dětech. Z vítězných fotek bude
sestaven obecní kalendář pro rok 2018.

Podmínky pro zařazení vašich fotek do
fotosoutěže:
Kdy: d
 o 31. července 2017.
Jak: v elektronické podobě.
Kam: n
 a e-mail fotosoutez@psary.cz.
Co: barevné nebo černobílé fotografie ve formátu
NALEŽATO v co nejlepší kvalitě (alespoň 2 MP).
Nekvalitní fotografie budou ze soutěže vyloučeny.
Nezapomeňte: uvést své jméno a adresu.
Zasláním fotografií dáváte souhlas s jejich uveřejněním v materiálech obce Psáry.
22
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Stejně jako v minulých letech jsme i pro letošní podzim připravili ve dnech 23.–24. 9. dvoudenní výlet do
sklípku kombinovaný s návštěvou kulturních památek.
Co nás čeká?
Autobusem pojedeme ze Psár do Telče, kde společně absolvujeme prohlídku zámku (1. okruh – renesanční sály + zahrada) a následný volný program
umožní každému si prohlédnout ostatní okruhy, okolí
zámku a samozřejmě i malebnou Telč, město plné
pohádek.
Z Telče se pojedeme ubytovat do Znojma do
hotelu U Divadla a večer strávíme ve sklípku v Šatově.
Čeká na nás prohlídka 300 let starého sklepa s ochutnávkou znovínského vína, teplá večeře, raut, víno,
burčák a živá hudba. Nebudou chybět ani oblíbené

První výročí Kavárničky

moravské koláčky.
V neděli se nasnídáme a prohlédneme si malebný
Malovaný sklípek. Poté nás čeká společný odjezd
domů.
Cena zájezdu je 1690 Kč, program se může ještě
upravit. Cena zahrnuje: dopravu, ubytování, snídani,
pobyt ve sklípku, degustaci vína, burčák, teplou
večeři, raut, vstup na zámek a do Malovaného
sklípku.
Zájemce o výlet prosíme o vyplnění přihlášky,
kterou naleznete na www.psary.cz. Platbu můžete
hradit u pí Šimkové na OÚ do 30. 5.

Jaroslava Bártová

Jak ten čas letí! 10. března jsme oslavili 1. výročí
naší „KAVÁRNIČKY“ a setkání proběhlo ve velkém
stylu. Stoly se prohýbaly pod dobrotami a panovala
výborná nálada. Jiřina Hiršlová, naše kronikářka, nám
z kroniky přečetla poslední zápis a také jsme společně
oslavili svátek Lenky Rostové.
To je právě ta, která se o Kavárničku stará a připravuje pro nás jednou měsíčně setkání – jen tak, na
kafíčko, na pokec. Pravidelně se scházíme a je nás
stále víc a víc. Pokaždé někdo donese nějakou dobrůtku, aby bylo ke kávě co zakousnout.
Vyměníme si recepty, zážitky, hodně se nasmějeme
a všichni se na tato setkání těšíme. No co vám budu
povídat, přijďte mezi nás a uvidíte. Srdečně vás zveme!
www.psary.cz23

Stalo se

Lucie Libovická

Setkání nad vznikající knihou o historii obcí
V minulém čísle našeho zpravodaje jsme Vás zvali
na povídání s historičkou Janou Koutnou, která ve
spolupráci s místostarostkou
Vlastou Málkovou zpracovává
dějiny obou našich obcí. Získané
podklady následně přeměňují
na texty do připravované
výpravné knihy.
Ve středu 22. března jsme
s mnohými občany strávili velmi
milý čas vyplněný zajímavým
vyprávěním.
Práce na představované knize velmi pokročily.
I zde je opět na místě poděkování všem rodinám
a jednotlivcům, ale i spolkům a jejich členům za to,
že se rozhodli na knize podílet a tím rozšířit její záběr.
Díky jim se v uplynulých měsících podařilo shromáždit

Na březnové schůzce byl představen obsah knihy,
záměr, jak bude kniha členěna a jak bude koncipována jako celek. Při následující
debatě se zúčastněnými se
odpovídalo na dotazy, věnoval
se prostor dalším postřehům
a zejména se všichni společně
snažili blíže identifikovat dosud
neurčené historické snímky.
Práce na knize ještě zdaleka
nekončí. Stále zbývá zapracovat
do textu řadu poznatků a případně je ověřit i v jiných dokladech. Na řadu přijdou
i práce grafické a příprava do tisku.
Na tomto místě již nyní musíme poděkovat sponzorům a dárcům, kteří finančně přispěli na vydání
knihy zatím v částce 39 000 Kč.

V zdravém těle zdravý duch
Senioři v naší obci jsou velmi aktivní, a to nejen
v oblasti činností posilujících ducha, ale i v oblasti
fyzických aktivit. Pravidelně se setkáváme při zdravotním cvičení v Laguně, nacvičujeme country tance.
Od jara 2016 také absolvujeme procházky s trekingovými holemi. Scházíme se pod vedením zkušeného instruktora pana Petra Hubičky každé druhé

pondělí v měsíci v 10 hodin před budovou OÚ.
Společně poznáváme krásy našeho okolí. Procházky
zahajujeme rozcvičkou, rozhýbáme svaly a klouby
a pak se vydáme na cestu, která trvá cca 1.5 hodiny.
Pan Hubička nově příchozím vysvětlí techniku chůze

velké množství fotografií, archiválií a dokumentů,
a to zejména rodinných. Bylo vždy naším cílem, aby
kniha nebyla suchopárným popisem historických
událostí, ale aby zachytila i „malé“ dějiny – vzpomínky
jednotlivců, dějiny rodin, drobné postřehy a autentické komentáře. Jen pro zajímavost, samotné zapůjčené fotografie již dnes počítáme na stovky.
Velmi krásná a přínosná byla pro autorky i četná
setkání s obyvateli Dolních Jirčan a Psár, kdy měly
možnost vyslechnout zajímavé rodinné historie
a příběhy.
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Marcela Miklová

s holemi, nám zkušenějším opraví chybné stereotypy
chůze. Na závěr procházky procvičíme i plíce radostným bojovým pokřikem hip hip hurá.
Začátek letošního roku byl poměrně chladný,
všude byla ledovka, takže na první setkání nás přišlo
méně, ale skalní jádro počasí neodradilo a statečně
jsme se vydali na cestu. Hole přišly dvojnásob vhod
a bez úhony jsme se dostali domů. Nyní již jaro klepe
na dveře, příroda se probouzí a procházky s holemi
se stanou ještě atraktivnějšími. Kdo s námi dosud
nebyl je srdečně vítán, jsme dobrá parta a nálada je
vždy skvělá.

Chcete se stát sponzorem knihy
o historii našich obcí? Máte jedinečnou příležitost!

Za částku v minimální hodnotě 1000 Kč budete
uvedeni (občan nebo firma)
v knize
jako sponzor a navíc získáte
knihu podepsanou autorkou. Vybrané prostředky
napomohou pokrýt náklady na tvorbu kvalitní grafiky, tisk a vazbu knihy.
PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ • DUBEN 2017
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Masopust 2017 v Psárech

Tradiční Masopust v Psárech se letos konal 4. března. Od desáté hodiny ranní se začali scházet hlavní
organizátoři a aktéři v hospůdce Na hřišti, kde tři
maskéři ladili poslední detaily masek. K tomu všemu
vyhrávali na heligonku a vozembouch pánové Otruba
a Kříž. Přítomní pánové se sklenicí pěnivého moku
v ruce a zpěvem umocňovali veselou atmosféru
panující v hospůdce. Přesně v poledne principál Pavel
Killar seznámil přítomné s masopustním právem,
vydaným starostou obce k „zavedení pořádku v obci
a výběru peněz k naplnění obecní kasy“. Poté se
průvod 42 masek za doprovodu Modré kapely vydal
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Text a foto: Ladislav Jašinský

směrem na Kutnou. Cestou se přidávaly další masky
a nechyběli ani přihlížející. Před vraty již čekali sousedé a sousedky s občerstvením. Tým hodinových
manželů pečlivě promazával vrzající panty u vrat,
k tomu vyhrávala kapela a principál vytáčel jednu
sousedku za druhou. Celý průvod hýřil pestrými
maskami postaviček z pohádek, hasičkami v krásných
lidových krojích, skupinou mladých lyžařů bez lyží
a řadou dalších masek. Na trase Kutná, Štědřík, Baba
a Vápenka bylo toho dne velmi veselo. Medvěd se
tentokrát medvědáři neztratil, a tak se všichni v dobré
náladě dostali zpět do hospůdky. Principál poděkoval

PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ • DUBEN 2017

přestárlému medvědovi za jeho dlouholetou práci
pro obec, která ho natolik unavila, že musel být podle
práva lovu zastřelen. Avšak poté, co ho na nosítkách
přinesli do hospůdky, medvěd opět ožil. Díky této
pěkné tradici si Psárováci užili slunečného dne
a upevnili někdy křehké sousedské vztahy.
Poděkování patří hlavním organizátorům, kterými
byli JSDH Psáry a SK Rapid Psáry. OÚ Psáry zajistil
pomoc z řad Policie ČR z Jesenice, Městské policie
Jesenice a členů JSDH Psáry, kteří se postarali o bezpečný průběh celé akce. Největší dík však patří všem
maskám, které se postaraly o dobrou náladu, našim
sousedům, kteří nešetřili pohoštěním, a všem, kteří
přispěli k naplnění „obecní kasy“. Část vybraných
peněz byla použita k zaplacení Modré kapely a zbytek

bude použit při organizaci Dne dětí. Již nyní se těšíme
na Masopust 2018!
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Konkurz na ředitele mateřské školy

Škola

Konkurz na ředitele základní školy
Rada obce Psáry ve smyslu § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuje konkurz na pracovní místo
ředitele/ředitelky nově zřizované Základní školy Amos, která od 1. srpna 2017 převezme část činnosti rušené
příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha – západ.
Požadujeme:
1. schopnosti manažera a lídra
2. nadšení pro inovativní přístupy ve vzdělávání
a zkušenost s nimi
3. odhodlání vybudovat a řídit novou školu, která
bude splňovat požadavky současné doby na
kvalitní vzdělávání a bude děti připravovat na
život, který je čeká
4. znalost problematiky řízení ve školství a právních
předpisů
5. předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon
činností ředitele školy podle zákona č. 563/2004
Sb., o pedagogických pracovnících a o změně
některých zákonů, v platném znění
Nabízíme:
1. možnost stát u zrodu nové inovativní státní školy
2. tvorbu nového ŠVP na míru
3. možnost ovlivnit vybavení nové budovy školy
4. maximální podporu zřizovatele
5. finanční ohodnocení odpovídající pracovnímu
nasazení
6. ubytování v obecním bytě
7. výbornou dopravní dostupnost z Prahy
K přihlášce přiložte:
1. písemnou koncepci rozvoje školy v rozsahu
2–3 normostrany
2. strukturovaný profesní životopis včetně kontaktních údajů
3. úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším

dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení
o státní závěrečné zkoušce), případně doklady
o dalším vzdělání relevantní pro výkon funkce
4. doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně pracovního zařazení (např.
pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů atd.)
5. výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší
3 měsíců)
6. originál, popř. ověřená kopie lékařského potvrzení
o způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele
školy (ne starší 3 měsíců)
7. písemný souhlas se zpracováním osobních údajů
pro účely tohoto konkurzního řízení ve smyslu
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
v platném znění
8. čestné prohlášení ve smyslu § 4 odst. 3 zákona
č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další
předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích (příslušný formulář
lze najít na stránkách http://skoly.praha.
eu/87736_Cestne-prohlaseni-ke-stazeni)
Předpokládaný termín konání konkurzu:
25.–26. 5. 2017
Předpokládaný nástup na pracovní místo:
1. 8. 2017
Přihlášku s uvedenými doklady doručte do:
5. 5. 2017 do 12 hod. na adresu: Obecní úřad Psáry,
Pražská 137, 252 44 Psáry. Obálku označte slovy:
„Konkurz – základní škola – neotvírat“.

Hledáme ředitele – lídra, který má chuť, odhodlání a schopnosti být u zrodu státní inovativní
Základní školy Amos v Psárech. Hledáme schopného ředitele s vizí, který vytvoří moderní školu,
která bude připravovat děti na život v budoucnosti, zajistí dětem bezpečné respektující prostředí, bude prosazovat individualizaci ve vzdělávání, dbát na respektující přístup, formativní
hodnocení a bude u dětí podporovat studijní
autonomii. Hledáme silného ředitele, který bude
stát za svým týmem pedagogů, bude je

podporovat v profesním i osobním rozvoji a vytvoří pro ně prostředí, ve kterém se jim bude dobře
pracovat. Hledáme profesionálního manažera,
který ve spolupráci se zřizovatelem bude u výstavby nové budovy, bude řešit vybavení školy, vybírat
zaměstnance na nové pozice, komunikovat
s úřady, firmami, ale i médii a především rodiči.
Pokud tuto výzvu vnímáte jako svou životní
příležitost, neváhejte se přihlásit do konkurzu,
který obec Psáry vyhlásila. Podrobnosti naleznete
na www.novaskolapsary.cz/konkurz.
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Rada obce Psáry ve smyslu § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuje konkurz na pracovní místo
ředitele/ředitelky nově zřizované Mateřské školy Štědřík, která od 1. srpna 2017 převezme část činnosti rušené
příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha – západ.
Požadujeme:
1. organizační schopnosti, schopnost vést tým lidí
2. komunikační dovednosti na vysoké úrovni
3. respektující přístup, důraz na inovativní formy
vzdělávání a zkušenost s nimi
4. znalost odborné problematiky a legislativy v předškolním vzdělávání
5. předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon
činností ředitele školy podle zákona č. 563/2004
Sb., o pedagogických pracovnících a o změně
některých zákonů, v platném znění
Nabízíme:
1. možnost tvorby nového ŠVP a transformace
vzdělávací strategie i provozu
2. snížení max. počtu dětí ve třídách
3. maximální podporu zřizovatele
4. finanční ohodnocení odpovídající pracovnímu
nasazení
5. ubytování v obecním bytě
6. výbornou dopravní dostupnost z Prahy
K přihlášce přiložte:
1. písemnou koncepci rozvoje školy v rozsahu max.
2 normostrany,
2. strukturovaný profesní životopis včetně kontaktních údajů
3. úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně doklady o dalším

vzdělání relevantní pro výkon funkce
4. doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně pracovního zařazení (např.
pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů atd.)
5. výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší
3 měsíců)
6. originál, popř. ověřená kopie lékařského potvrzení
o způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele
školy (ne starší 3 měsíců)
7. písemný souhlas se zpracováním osobních údajů
pro účely tohoto konkurzního řízení ve smyslu
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
v platném znění
8. čestné prohlášení ve smyslu § 4 odst. 3 zákona
č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další
předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích (příslušný formulář
lze najít na stránkách http://skoly.praha.
eu/87736_Cestne-prohlaseni-ke-stazeni)
Předpokládaný termín konání konkurzu:
25.–26. 5. 2017:
Předpokládaný nástup na pracovní místo:
1. 8. 2017
Přihlášku s uvedenými doklady doručte do:
5. 5. 2017 do 12 hod. na adresu: Obecní úřad Psáry,
Pražská 137, 252 44 Psáry. Obálku označte slovy:
„Konkurz – mateřská škola – neotvírat“.

Spádovost v Jílovém obnovena
Krajský úřad Středočeské
ho kraje vyhověl žádosti
obce Psáry o určení spádovosti. Rozhodl, že pro žáky,
kteří v letošním školním roce
ukončí 5. ročník v Základní
škole Psáry, je Základní škola
Jílové u Prahy spádovou
školou, a naši páťáci tak mají
přednostní nárok na místa
v 6. třídě.
Doporučujeme všem

rodičům, kteří mají
zájem o umístění
svého dítěte od
6. třídy v ZŠ Jílové
u Prahy, aby paní ředitelku Mgr. Květu Trčkovou kontaktovali co nejdříve
(trckova@zsjilove.cz) a podali
písemnou žádost o povolení
přestupu – její vzor najdete
na stránkách www.zsjilove.cz
v sekci „Dokumenty“.
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Zápis do mateřské školy
V pátek 12. května mezi 14 až 18 hodinou proběhne zápis do mateřské školy (přízemí hlavní
budovy MŠ, Pražská 155). Kritéria přijetí: děti, které
dovrší v následujícím školním roce věk pro povinnou
školní docházku v pořadí od nejstarších k nejmladším,
další děti podle data narození (starší děti mají přednost
před mladšími) a trvalé bydliště jednoho ze zákonných
zástupců dítěte. S sebou: vyplněná žádost o přijetí
k předškolnímu vzdělávání včetně lékařské zprávy,
rodný list dítěte a občanský průkaz jednoho ze
zákonných zástupců dítěte. V době zápisu bude
v jedné třídě k dispozici herna, kde se o Vaše děti
postarají paní učitelky; ve druhé třídě bude probíhat
zápis. Děti, které přijdou k zápisu společně s rodiči,
dostanou malý dárek (výrobky dětí ze školní družiny
základní školy).
Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí v souladu se
stanovenými kritérii bude zveřejněno pod registračními čísly přidělenými v době zápisu do 12. června
na vývěskách ZŠ a MŠ a www.skolapsary.cz.
Před samotným zápisem se v úterý 2. května koná
Den otevřených dveří. Ve stanovených hodinách
si můžete prohlédnout všechna oddělení mateřské
školy. Kromě tříd, kde probíhá v daném školním roce

30

Dana Kristen, zástupkyně ŘŠ pro MŠ

výchovně–vzdělávací práce, se můžete podívat do
hospodářské části budovy a navštívit školní
zahradu.
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Ondřej Kracman

Co se v Mozaice dělo a bude dít do začátku letních
prázdnin

Nízkoprahový klub na Štědříku je díky dotaci od obce Psáry v provozu i tento rok. Mozaika ovšem nenabízí
jen nízkoprahový klub pro děti, ale i velice oblíbenou jógu s Annou Crhovou a zpívání pro děti s paní Rolincovou.
V prostorách centra se 2x do týdne scházejí psárští a jirčanští senioři. Jedenkrát měsíčně využívá prostor
výtvarnice Michaela Hájková a pro místní organizuje velice oblíbené kreativní večery.
Nízkoprahový klub Mozaika
Třikrát týdně je prostor v Mozaice určen jen pro
děti, které ho mohou využívat vždy v pondělí (12:30
– 17:30), středu (13:00 – 18:00) a pátek (13:30 – 18:30).
V současné době se v klubu vystřídá v průměru 16 dětí
denně.
Součástí programu, který klub nabízí pro děti
a mládež zdarma, jsou i výtvarné dílny. V tomto roce
proběhly již dvě. Při první si mohly holky z místního
okolí vyrobit svou
vlastní čelenku, kterou s nimi vyráběla
Michaela Hájková.
Při druhé jsme si
z PEDIGu vyráběli
vlastní košík, který
s námi vyráběly
lektorky.
Do klubu jsme
z dotace pořídili již
třetí skákací boty,
které si můžete přijít
vyzkoušet, je možné si je půjčit i na delší dobu (např.
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víkend). Jako novinku jsme pořídili virtuální realitu,
která je velice oblíbenou kratochvílí.

Nečekaný dárek do Mozaiky
V lednu do Mozaiky přišli bývalí žáci naší školy
a do Mozaiky přinesli NERV pistole, náboje a vesty.
Peníze na koupi dárků pořídili při prodeji věcí vyrobených na vánočních trzích. Po loňské podpoře
Laguny se kluci rozhodli podpořit i Mozaiku. Děkuji
Adame Hurte, Jane Segle a Ondřeji Dziane.
Léto s Mozaikou
V létě jsme se dohodli s Rénatou Kizurovou
a Renatou Crhovou na pořádání příměstského
tábora s hravou matematikou, který se uskuteční

10.–14. 7. 2017 v Mozaice. V polovině léta pořádáme
týdenní indiánský tábor v Krkonoších, který se
uskuteční od 29. 7. do 6. 8. 2017.
Jak pomoci Mozaice?
Jestliže máte nápad a chuť uspořádat pro místní
děti a mládež nějakou zajímavou akci, napište nebo
se zastavte a zkusíme váš nápad uskutečnit. Může
to být např. výrobní dílna nebo nějaká kulturní akce.
Více informací o činnosti Mozaiky naleznete na
www.klub-mozaika.cz (NZDM Mozaika) a na facebooku (Centrum Mozaika).

EDUpoint
Psáry

Výlet do Národního technického muzea
V sobotu 25. 3. jsme navštívili NTM. Vyráželi jsme
od Mozaiky objednaným autobusem až na místo
a po tříhodinové prohlídce jsme vyzkoušeli i místní
hřiště na Letné. Poté nás všechny (50 osob) autobus
odvezl zpět do Jirčan. Na akci s námi byli i žáci ze
školy v Laguně a užili si to s námi.
Ukliďme Česko, tentokrát ve Psárech
V sobotu 8. 4. jsme se zapojili společně s místní
školou do celorepublikového projektu a tentokrát
jsme se rozhodli uklidit černou skládku na Vápence.
Po vysbírání odpadků jsme si pod skálou opekli
špekáčky a šli spokojeni domů. Všem, co se rozhodli
zapojit, děkujeme a OÚ Psáry děkujeme za odvoz
vysbíraného odpadu.
Co se v Mozaice plánuje?
Do letních prázdnin plánujeme uspořádat florbalový turnaj (20. 5.) na hřišti Čechoslovanu v Dolních
Jirčanech. V květnu připravujeme před Mozaikou na
louce výrobní sobotní odpoledne, při kterém budeme
tvořit sádrové odlitky tváře (6. 5.). V červnu se
mohou děti těšit na NERF bitvu na Štědříku (17. 6.),
nejlepší střelec si odnese NERFku jako odměnu.
Výtvarnice Michaela Hájková na přelomu května
a června uspořádá v Mozaice VERNISÁŽ, na které
bude vystavovat svá díla z výtvarného ateliéru.
PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ • DUBEN 2017
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Psina
Je tu druhé vydání Psiny v tomto
roce! Toto číslo se bude vztahovat
k Velikonocům. I když už jsou za
námi. To ale nevadí, jaro je v plném
proudu. Velikonoce jsou bránou
jara. Takže doma v truhlíkách už
nám září kytičky. Jaro je první roční období. Není moc horké, ale ani
moc chladné. Takže nám je akorát.
Určitě jste si velikonoce užili. Kluci
dostali vajíčka a sladkosti. No a holky dostaly pomlázkou přes zadek,
ale aspoň budou hezké a mladé;-)

Psárské informace a nápady
od dětí pro děti

Úvodník
Před velikonocemi se barví vajíčka
a někdy se i malují voskem.

•

250 g hladké mouky

•

200 g moučkového cukru

•

3 vejce

•

1 smetana ke šlehání

•

1 prášek do pečiva

•

forma na bábovku

Postup:
1.

2.

3.

Vajíčka rozklepněte do mísy a
přidejte ostatní ingredience.
Ale pozor prášek do pečiva
zatím nepřidáváme.

Více na http://psarskapsina.cz

.

TO SAMÉ SE DĚLO TENTO ROK.
TENTO ROK POMÁHALI:
SCHOVALI DVACET DVA

Jazykový koutek

bábovka hotová, poznáme
pomocí špejle. Když propíchneme hotovou bábovku, tak
by měla špejle zůstat suchá.

Tentokrát pro návštěvu Španělska
1- uno-[uno]
3- tres-[tres]

Do bábovky můžete zamíchat různé kousky ovoce nebo zbytky čokoládových zajíčků z Velikonoc.

4- cuatro-[kvatro]
5- cinco-[sinko]

Tak doufám, že vám bábovka bude
chutnat a budete se těšit na další
skvělé recepty .

7- siete-[siete]

STALO SE, ŽE SE JEDNO
DAT. JEDNO

2- dos-[dos]

Zkušení kuchaři:

NÉ.

6- seis-[seis]

,

A

. NABARVILI A

.
ZTRATILO. POTÉ DĚTI ZAČALY HLE-

DÍTĚ ALE NENAŠLO. BYLO Z TOHO VELMI SMUT-

LETĚLA KOLEM A UVIDĚLA
ŠEL NA OBĚD A NECHAL

S TÍM
VENKU.

.
TO

VZALA

8- ocho-[očo]
9- nueve-[nueve]

A DALA HO TOMU SMUTNÉMU DÍTĚTI.

10- diez-[diez]
0- cero-[zero]
Ahoj - ¡Hola! - [ola]
Já jsem – Yo soy - [Jo soj]
Ty jsi – Tú eres - [Tú éres]

KDYŽ PO OBĚDĚ

Křížovka

My jsme – nosotros somos

Vodorovně

Vy jste – vosotros sis - [vosotros
sojs]

žitého a myslím si, že se hodí pro
všechny věkové kategorie, určitě
byste to svedli také. O dalších podobných akcí se dozvíte například
z Facebooku, je nutné se přihlásit.
Maximální počet byl patnáct, proto se přihlašujte včas, dokud je
volno.
Kiki Janečková

VZAL MOC

text: Barbora Meduňová a Marek Pavlas
obrázky: Barbora Meduňová

Ona je – ella es

Terka Meduňová

ZJISTIL, ŽE MU NĚKDO TO

SE ZLOBIL. ALE MUSÍTE PŘIZNAT, ŽE SI ZA TO MOHL SÁM.

On je – el es

Pletení z pedigu v Mozaice
V pátek 31. března jsme v Mozaice
vyráběli z pedigu košíky. Sešlo se
nás tam asi patnáct, několik paní
a Ondra Kracman, ten se k nám
ale nepřidal. Tvoření nás velice
nadchlo a doufáme, že se k nám
připojíte příště i Vy. Určitě můžou
přijít i kluci, těch tu pár také bylo.
Určitě doporučuji, není to nic slo-

SCHOVÁVÁ A BARVÍ

Terka Meduňová

Předehřejeme si troubu na
160 stupňů. Poté všechno
hezky promícháme vařečkou.
Mícháme tak dlouho, dokud
nebude těsto dobře promíchané. A teď přidáme prášek
do pečiva.
Formu si vymažeme máslem
a vysypeme moukou, pokud
máte silikonovou formu, nemusíte. Těsto nalijeme do
formy a dáme do trouby. Pečeme 15-20 minut. Jestli je

Malované čtení

KAŽDÉ VELIKONOCE, VELIKONOČNÍ

Pořád máme velký zájem o další
spolupracovníky do Psiny. Je tu
hodně věcí na práci a nám by se
pomoc hodila. V tomto čísle na vás
čekají věci, které máte rádi. Také
ale věci a příběhy, které ještě neznáte. Budou tu vtipy, zajímavosti
z přírody, recept, jazykový koutek
a další. Tak šup šup do čtení, ať
můžete všechno vyzkoušet!

Šlehačková bábovka
Budete potřebovat:

Psina

Psárské informace a nápady
od dětí pro děti

Oni jsou – ellos son - [ejos son]
Ony jsou – ellas son - [ejas son]

2.

Mládě slepice

3.

Sladký velikonoční bochánek

4.

Hůl spletená z proutků dřeva a s pentlemi

6.

Současné roční období

Svisle
1.

Jedna z prvních jarních květin s cibulkou

2.

Ručně malovaná vejce

5.

Symbolické zvíře Velikonoc

Jakub Jedlička a Anna Krbcová

Grafickou i jazykovou korekturu dělají děti
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Anička Krbcová

Více na http://psarskapsina.cz

Grafickou i jazykovou korekturu dělají děti

2/2017

Psina

Psárské informace a nápady
od dětí pro děti

Klobásy a česnečka na Poledníku

Víte že ...

Psina

Psárské informace a nápady
od dětí pro děti

Komiks

Zajímavosti ze světa přírody

Poledník je s nadmořskou výškou
1315 metrů nad mořem a 15. nejvyšší vrchol české části Šumavy.
Rozhledna na Poledníku vznikla z
někdejší věže vojenského zařízení
elektronické ostrahy hranice. Poledník je 3. nejvýše položená rozhledna v ČR. Měří 37m (rozhledna)
nahoru musíme zdolat 227 schodů. Cesta na Šumavu trvá 1,5-2
hod ze Psár. Poledník můžeme
zdolat na kole, pěšky nebo v zimě
na běžkách a to z Modravy nebo z
Prášil. Je tam dobrý bufet, česnečka a klobásy. Tato rozhledna se mi
moc líbí a doporučuju jako výlet.

Víte, že…? Existuje strom, který
se přemisťuje?
Jmenuje se sofoklea a pohybuje se
až jeden metr za rok. Má chůdovité
kořeny - vždycky si je nechá narůst
směrem, kam se chce dostat. Na
druhé straně se kořeny rozloží a stane se z nich humus.
Víte, že…? Koťata mají z počátku
modré oči?
Vybarví se jim až později. Taky ze
začátku šilhají, neumí ještě úplně
ovládat svoje oči.

Tomáš Sklenář
Obrázek: Jan Sklenář

Od vajíčka ke slepici
Kuře se vylíhne už 21dní po snesení vejce slepicí. A jak takový vývoj
vypadá?

15 DEN: na kuřeti vyrůstají malá
pírka a chmýří

1 DEN: ve vajíčku se objevuje zárodek kuřete

Víte, že…? Toto je kočičí lebka?
20 DEN: kuře se za den vylíhne

Ano, čtete správně, na obrázku je
lebka kočky. I když se to nezdá, kočky mají obrovské oční bulvy.

2 DEN: zárodek se pořád vyvíjí
21 DEN: kuře se vylíhlo a hned se
schovává k matce
10 DEN: ve vajíčku se objevuje nevyvinuté kuře, které se za 11 dní
vylíhne

Víte, že…? Takhle vypadá koňský zub?
Zbývá najít odpověď na pravěkou
otázku. Co bylo dřív? Vejde nebo
slepice.

Vtip čísla

Pište nám své tipy na adresu psina@psary.cz

Většina zubu je kořen a je schovaná
v dásni. Navíc koně potřebují velké
zuby, protože se jim během života
obrušují trávou. Musí jim tedy vydržet až do konce života.

Otec říká dceři:
"Jestli dostaneš z té písemky pětku, tak zapomeň, že jsem tvůj
otec."
Otec druhý den: "Tak co jsi dostala
z té písemky?"
Dcera: "A ty jsi jako kdo?"
Marek Pavlas

Více na http://psarskapsina.cz

Ondra Tománek, Honza Sklenář

Anička Krbcová a Kiki Janečková

Grafickou i jazykovou korekturu dělají děti
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Lucka Vodičková

Více na http://psarskapsina.cz
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Firmy, jak je neznáte

Renata Malinová

Modrá je dobrá…
Platí to i v případě psárské firmy HIT HOFMAN

Místní starousedlíci si možná ještě vzpomenou na dobu před dvaceti lety, kdy u silnice v Psárech začala
vyrůstat modrá budova firmy HIT Hofman. Od té doby se její administrativní a výrobní prostory rozšířily,
logicky v souvislosti se stoupajícím renomé firmy na českém i zahraničním trhu v oblasti světelných výstražných zařízení na silnicích. Majitel firmy Karel Hofman rozhodnutí usadit se v Psárech nikdy nelitoval. Jsme
tu spokojení, říká.
 Jak vypadaly začátky firmy HIT Hofman?
Dopravní zařízení opatřená světelnou signalizací jsou
Jako firma fungujeme již od jara 1990, tehdy jsme
základním bezpečnostním prvkem při stavebních
ovšem začínali v pronájmech, nejdřív na Jižním Městě
pracích na komunikacích, přispívají k ochraně jak
a pak v Hostivaři. Později nás napadlo koupit pozemek
řidičů, tak i samotných pracovníků. Obcím a městům
ale nabízíme třeba i zpomalovací retardéry, zobratady v Psárech a vybudovat na něm fabriku. Stavět
zovače rychlosti (radary) a podobně.
jsme tu začali v roce 1997, tedy před dvaceti lety,
 Jak jste se k takovému specializovanému obokdy ještě kolem nás nebyla žádná zástavba. Okolní
ru vůbec dostal?
rodinné domy přišly až po nás. V roce 2007 jsme
Byla to kombinace několika faktorů. Vystudoval
rozšířili výrobní a skladovací prostory o další halu.
jsem vysokou školu technického směru, pracoval
Myslím, že pokud jde o firmy, patříme mezi ty první,
jsem nějakou dobu v silničním hospodářství a navíc
které se v Psárech usadily.
sortiment zařízení pro zvýšení bezpečnosti silničního
 Jaké provozy a kolik lidí ve firmě najdeme?
provozu v Česku chyběl. Celkem logicky tak přišel
Kdysi jsme začínali podnikat s pár zaměstnanci,
nápad tahle výstražná světýlka vyrábět. A zároveň
ale dnes je nás už přes třicet. Všichni jsme tu pohrojsme sami začali vyrábět ostatní dopravní zařízení,
madě, takže zde najdete klasicky výrobní i adminisjako jsou zabezpečovací signalizační přívěsy, světelné
trativní prostory.
šipky i světelné dopravní značky.
 Můžete po těch dvaceti letech říct, že byly Psá Nebyl to na začátku trošku vabank?
ry dobrá volba?
Každé podnikání je riziko, vždycky je to s otazníRozhodně ano, a to jsem tehdy ještě zdaleka ani
kem. Ale věřil jsem tomu, že firma bude fungovat
netušil, že tudy povede Pražský okruh. Samozřejmě
a že naše výrobky budou potřeba. Navíc jsem byl
naprosto ideální situace.
mladý a zřejmě i díky tomu jsem se tolik nebál. Ani
 Přibližte nám více, čím se vaše firma zabývá.
toho, že jsme se v podstatě všechno učili tak nějak
Především vyrábíme světelná výstražná zařízení
a bezpečnostní systémy, kterými se označují pracovní
za pochodu. A dnes už dodáváme světelná zařízení
pro zvýšení bezpečnosti na silnicích různým státním
místa na silnicích a dálnicích kvůli zajištění bezpeči soukromým organizacím v tuzemsku, pobočku firmy
nosti silničního provozu. Světelné dopravní značky,
máme i na Slovensku. Zákazníky máme také
šipky a rampy, zkrátka blikající světýlka, to je naše.

v Německu, Rakousku, Švédsku a řadě dalších zemí.
 Vyrábíte pořád totéž, nebo se to nějak mění?
Výrobky se samozřejmě průběžně inovují. Třeba
v souvislosti se změnou technologií, úsporou energie
a podobně. Například místo dřívějších halogenových
žárovek se dnes používají LEDky.
 Takže musíte jít s dobou?
To je pochopitelně nezbytné. Sledujeme nové
trendy, každý druhý rok jezdíme na veletrh do nizozemského Amsterodamu, který je na toto dopravní
značení specializovaný, a chytáme tam rozumy. Ale
sledujeme i aktuální situaci, musíme mít všeobecný
přehled o tom, kde se kope a nekope, kde je rozbitá
silnice, kdy jsou na komunikacích velké uzavírky.
Zkrátka abychom byli připravení doporučit zákazníkovi vhodná signalizační zařízení.
 Ta zařízení vyrábíte komplet celá?
Šroubky kupujeme (smích). Jinak vše vyrábíme,
všechno máme certifikované, homologované.
Musíme zařízení vyrobit tak, aby odpovídalo předpisům. Ale už neneseme zodpovědnost za to, zda
zákazník používá náš výrobek v souladu se speciálními
normami ministerstva dopravy, to už je jeho riziko.
 Který z výrobků vám dal nejvíc zabrat?
Asi signalizační přívěsy, když se dělala nová homologace podle evropských předpisů. Bylo kolem toho
strašně moc administrativy než se to celé schválilo
a než jsme mohli vystavovat technické průkazy.
 Konkurence v tak specifickém oboru asi nebude velká, portfolio zákazníků máte stálé?
Existuje ještě pár dalších firem, které v Česku

podnikají ve stejném oboru. Ale i když není konkurence obrovská, vždycky platí, že se musíte o stávající
zákazníky dobře starat a nové zákazníky shánět.
Rozhodně nejde spoléhat na nějakou setrvačnost,
nikdy není nic jistého. Je ale pravda, že po sedmadvaceti letech fungování máme dobré reference
zákazníků.
 Firmu s dobrou pověstí dělají i dobří zaměstnanci, máte takové?
Našich zaměstnanců si vážím a věřím, že to platí
i obráceně. Většina z nich u nás pracuje dlouhodobě,
nejstarší ze zaměstnanců už celých 25 let. Lidí, kteří
jsou spolehliví, manuálně zruční a opravdu umí své
řemeslo, si moc ceníme a také je sháníme do našeho
kolektivu.
 Stává se, že přímo zaměstnanec přijde s návrhem nějaké novinky?
Ano, i lidé z výroby přicházejí s návrhy na inovace,
na zlepšováky. Nakonec právě oni nejlépe vědí, o čem
ta zařízení a jejich výroba jsou. Dobré nápady vítáme
a realizujeme je. Ovšem než se novinka dostane na
trh, musí jít ještě cestou nějaké autorizované zkušebny, v níž ověřují, zda výrobek odpovídá současným
předpisům, legislativě. Úplně poslední razítko pak
musí dát ministerstvo dopravy.

 Co se změnilo od doby, kdy jste firmu před víc
než čtvrt stoletím rozjížděl?
Život naší firmy se dostal do zajetých kolejí, dobře
funguje administrativa, výroba i obchod. Mému
synovi Karlovi bylo tehdy 12 let a teď je už 15 let ve
firmě se mnou. Oba tak nějak procházíme napříč
všemi profesemi, které tu máme. Jsem moc rád, že
se podařilo generačně zajistit pokračování firmy,
budoucí přechod firmy z otce na syna. Nicméně zatím
ukončení své pracovní činnosti neplánuji, ještě pořád
mě to baví.

Redakční rada Psárského zpravodaje uvítá tipy na zajímavé firmy v našich obcích, se kterými bychom
připravili rozhovor do dalších vydání časopisu.
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Jiří Michna,
zástupce vedoucího Městské policie Jesenice

Výběr z událostí Městské policie Jesenice
od poloviny ledna do poloviny března 2017
yy 1. 2. V ranních hodinách usměrňovala hlídka MP
provoz na pozemní komunikaci v ul. Psárská
z důvodu opravy kanalizace.
yy 3. 2. V ranních hodinách uzavřela hlídka MP na
žádost PČR Jílové silnici mezi obcemi Psáry a Libeř
z důvodu hromadné dopravní nehody.
yy 8. 2. Ve 12.02 hod. přijala hlídka MP oznámení o znečištění a zablokování
pozemní komunikace zbytky
stavebního materiálu v ul.
Pražská, mezi obcemi
Jesenice a Dolní Jirčany.
Strážníci po příjezdu na místo
stavební materiál z komunikace odstranili a zajistili průjezdnost. O události byl informován příslušný odbor obce
Psáry.

nému odboru OÚ Psáry, Dolní Jirčany.
yy 4. 3. MP Jesenice zajišťovala dohled nad průběhem
konání kulturní akce v obci Psáry, Dolní Jirčany
(Masopust).
yy 4. 3. Při zajišťování Masopustu byl zjištěn muž
jedoucí na motocyklu, který svou jízdou ohrožoval
účastníky kulturní akce. Strážníci jej proto
zastavili a vyzvali dle zákona k provedení dechové zkoušky. Řidič
motocyklu se odmítl podrobit
dechové zkoušce, proto bude
celá věc oznámena příslušnému
správnímu orgánu k dořešení.
� 7. 3. V 10.30 hod. přijala hlídka
MP oznámení o znečištění
pozemní komunikace při prováděných stavebních pracích v ul.
Sportovní. Po příjezdu na místo
zajistili strážníci úklid uvedené
komunikace.

yy 1. 3. V 16.05 hod. poskytla hlídka
MP součinnost posádce RZS zasahující v prostoru křižovatky ul. Pražská
a ul. Hlavní, kde došlo ke zranění muže,
který pod vlivem alkoholu zakopl a upadl na
komunikaci. Po odborném ošetření muž z místa
odešel do nedalekého místa svého bydliště.

� 8. 3. Přijala hlídka MP oznámení o volném pohybu psa v ul. Na Návsi, Psáry. Pes byl
strážníky na místě zajištěn a následně předán
majitelce, která jej umístila na svůj oplocený
pozemek.

yy 2. 3. Byla při provádění hlídkové činnosti zjištěna
pomalovaná čekárna autobusové zastávky Psáry.
Událost byla zdokumentována a předána přísluš-

� Ve výše uvedeném období strážníci prováděli 3x
měření rychlosti a řešili 14 přestupků na úseku
dopravy a veřejného pořádku.

Borovina Psáry

Dne 25. 3. 2017 se konala v Dolních Jirčanech v restauraci Na Kopečku každoroční výroční členská schůze
Mysliveckého spolku Borovina Psáry, na které myslivci vždy hodnotí uplynulý myslivecký rok.
Dá se říci, že byl úspěšný. Myslivci pečují aktivně
o pronajatou honitbu, ani v uplynulém období nezanedbávali tolik sledovaný odstřel divokých prasat.
Divokých prasat bylo uloveno v naší honitbě celkem
73 kusů, z toho například na Štědříku 26, na Vápence
17 a u cihelny 10 kusů. Dva kusy byly odchyceny do
odchytových zařízení.
Myslivci spolu s Obecním úřadem ve Psárech
průběžně řeší problémy s divokými prasaty, sází
stromky a čistí okraje polí od proschlých větví, aby
tím umožnili zemědělcům lepší průchodnost na okraji
polí. Vydařila se rovněž spolupráce s Agrem Jesenice,
která bude pokračovat i v letošním roce. Budeme
rovněž pomáhat při konání akce Psárský sedmiboj.
Protože jaro je již v plném proudu, brzy očekáváme
přírůstky zvěře srnčí, narodí se rovněž malí zajíčci
Děkujeme těm, kteří se chovají k přírodě a jejím
a vylíhnou bažantíci. Stav drobné zvěře v naší honitbě
obyvatelům ohleduplně a zachovávají úctu k domovu
je dlouhodobě velmi nízký (podepisují se na tom
divoké zvěře i ptactva, vždyť my jako lidé vstupujeme
přemnožení divočáci, neklid při kladení a výchově
do lesa na návštěvu, jsme stejně jako jeho obyvatelé
mláďat a další faktory).
jeho součástí.

Markéta Větrovcová, vedoucí mládeže SDH Psáry

Mladí hasiči na okresní uzlové štafetě
Dne 18. 3. 2017 se psárští mladí hasiči zúčastnili
okresní uzlové štafety ve Středoklukách. Závod se
konal v místní sokolovně, tudíž nám nevadilo nepříznivé počasí. Závodilo se v kategoriích mladších žáků
a starších žáků. Nejprve startovali jednotlivci, poté
družstva. Každý jednotlivec i každé družstvo mělo
2 pokusy.
Kategorie mladších žáků se zúčastnilo 10 družstev
a 57 jednotlivců. V kategorii starších žáků bylo
Mladší žáci

Odvoz odpadních vod
tel. 602 504 174
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Mgr. Stanislav Sivaninec

Výsledný Celkové
čas
pořadí

8 družstev a 41 jednotlivců. Naše výsledky byly
opravdu překvapující.
Mladší družstvo se umístilo na 7. místě společně
s SDH Jíloviště. Starší družstvo vybojovalo krásné
3. místo.
Všem závodníkům gratulujeme ke krásným výsledkům a skvělým výkonům. Nyní se začneme plně
věnovat přípravě na okresní kolo hry Plamen, které
se koná 20. 5. u nás na hřišti v Psárech.
Starší žáci

Výsledný Celkové
čas
pořadí

Jakub Přibyl

58,37

23.

Adéla Adámková

33,71

13.

Kryštof Honek

81,93

38.

Dominik Skřivan

36,80

18.

Jan Sklenář

86,79

40.

Simona Raková

36,93

19.

Sebastián Bartík

111,00

49.

Jan Přibyl

45,23

23.

Agáta Honková

112,13

51.

Tomáš Sklenář

46,41

25.

Adam Procházka

64,32

33.
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Renata Malinová

Požár ve Zvoli: Každý hasič má svůj způsob, jak se
vyrovná s náročnými zásahy

Dlouhých 36 hodin likvidovali hasiči v polovině února rozsáhlý požár lakovny v nedaleké Zvoli. Zasahovalo
při něm na 40 hasičských jednotek z Prahy a Středočeského kraje. Pětačtyřicetiletý zkušený příslušník hasičské
jednotky z Radotína Jan Odermatt utrpěl při zásahu těžká zranění, kterým v nemocnici podlehl. O jednom
z největších požárů ve zdejším regionu jsme mluvili s profesionálním hasičem a zároveň členem zasahující
jednotky dobrovolných hasičů Dolní Jirčany Ladislavem Buriánem.
 O jak velkou požární událost se jednalo?
Ve zdejším okolí šlo o jeden z největších požárů,
byl výjimečný rozsahem, počtem nasazených hasičských jednotek i tím, jak dlouho na místě zasahovaly.
Některé téměř 30 hodin. Naše dolnojirčanská hasičská
jednotka byla na místo vyslána kolem třetí hodiny
ráno, kdy požár vypukl. Už při cestě na požářiště jsme
zdálky hořící halu viděli. Bylo jasné, že půjde o obrovskou akci. Ze zásahu jsme se vraceli zpět v 11 hodin.
 Co se dělo po příjezdu vaší jednotky k požáru?
Po dohodě s velitelem zásahu jsme utvořili skupinu
složenou ještě z příslušníků dalších jednotek a začali
jsme hasit. Samozřejmě vybaveni dýchacími přístroji,
bez nich bychom se uvnitř objektu nemohli vůbec
pohybovat. Bylo tam obrovské zakouření, nebylo
vůbec nic vidět, a také ohromné sálavé teplo, takže
jsme jednou museli i ustoupit až úplně ven z objektu,
jak nás pálily ruce.
 Hasičský oblek vás v takovém žáru dostatečně
neochrání?
Oblek samotný nás před ohněm pár minut ochrání,
protože má jakýsi retardér hoření. Je z nehořlavého
materiálu a chvíli
i proto se pohybujeme jenom v pokleku, po čtyřech,
trvá, než prohoří.
nebo se plazíme. A zpět k východu z objektu se
Spíš nám hrozí
vracíme s pomocí hadice, kterou si s sebou při vstupu
obrovské nebezpetáhneme dovnitř vodní proud.
čí opaření od hasicí
 Jak probíhala záchranná akce kolegy, který pak
vody nebo od
v nemocnici zraněním podlehl?
vlastního potu, riziKdyž byla naše jednotka v objektu, dostali jsme
ko přehřátí a také
informaci, že se poblíž v tom zakouřeném prostoru
dehydratace. Pro
ztratil zasahující hasič. Po nějakých pár minutách
vaši představu – to
jsme ho s mým dolnojirčanským kolegou Jaroslavem
teplo bylo při zásaPřibylem a dalšími dvěma kolegy z jiných jednotek
hu ve Zvoli takové,
našli. Byl už v bezvědomí a zrovna se ho jiný hasič
že se kolegovi
snažil vytáhnout, takže jsme je oba dva dostali ven.
úplně spekla a zkroutila helma.
U zraněného jsme začali s resuscitací, která spočívá
 S pomocí čeho se za nulové viditelnosti orienv nepřímé masáži srdce, kdy dáte ruce zraněnému
tujete?
na hruď a pumpujete hrudník. Musí probíhat v určité
V objektu, který je silně zakouřený, jako v tomto
frekvenci, je to dost rychlé a namáhavé, takže jsme
případě, nevidíte ani vlastní ruku ve vzdálenosti deset
se s několika kolegy v krátkých intervalech střídali,
centimetrů před očima. Musíme se orientovat poslecelkem asi 40 minut. Záchranka současně prováděla
pu, pohmatem. Největší viditelnost bývá u podlahy,
intubaci zraněného a pak ho převezla do nemocnice.
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My jsme si vyměnili lahve na dýchacích přístrojích
a šli jsme znovu do hasebních prací.
 Požár se podařilo zlikvidovat až po 36 hodinách, to všichni hasiči celou dobu zasahovali?
Na místě byly jednotky z Prahy i Středočeského
kraje, dobrovolní i profesionální hasiči, a při zásahu
se v dohodnutých intervalech střídaly. Víte, s oblekem
do ohně a dýchacím přístrojem na zádech nesete
zhruba 20 kilogramů navíc. Střídání a odpočinek jsou
nezbytné, organismus se rychle unaví. Roli hraje
i stres, obrovské teplo a další vjemy a vlivy.
 Jak moc je taková akce vyčerpávající?
Požár ve Zvoli patřil z mého pohledu mezi ty
největší zásahy. Vzhledem ke smrtelnému zranění
kolegy hasiče byl navíc psychicky i fyzicky hodně
těžký. Přímo při těch hasebních pracích si to člověk
moc nepřipouští a dál funguje, jak má. Až po skončení
zásahu vám to postupně začne v hlavě docházet. Pro

každého hasiče je těžké, když při zásahu zemře kolega.
A každý z nás má svůj způsob, který nám pomáhá se
s náročnými zásahy vyrovnat.
 Vaši blízcí se s riziky, která práce hasiče obnáší,
vyrovnávají jak?
Rodiče, manželky, přítelkyně mívají při našich
výjezdech na zásah obavy a jsou tím pochopitelně
také vystaveni stresu. A obzvlášť v případech medializovaných prakticky v přímém přenosu, jako byl
právě požár ve Zvoli. Když zasahujeme u požáru,
dostaneme se k mobilnímu telefonu až za dlouhou
dobu. Sám jsem domů napsal sms až asi po pěti
hodinách. Jinak se dá ale říct, že rodiny hasičů chápou
naléhavost této práce a díky tomu takové situace
ustojí.
 Jak vlastně vypadá jednotka dobrovolných hasičů z Dolních Jirčan?
Výjezdová skupina má 14 členů, přičemž k zásahům jezdíme podle svých aktuálních možností v pěti
nebo šesti lidech. Většina chodí do klasického, běžného zaměstnání a jako hasiči působí v rámci dobrovolnosti. Nicméně ačkoli jsme dobrovolná jednotka,
naše vybavení, které nám zajišťuje Obecní úřad Psáry,
prakticky odpovídá profesionální úrovni.
 Řekněte mi, jak často se hasiči dočkají poděkování?
Příliš často se to nestává, ale občas ano. Což je
i případ požáru ve Zvoli. Za odvedenou práci nám
poděkovala jak obec Zvole, tak majitel firmy, jejíž
průmyslová hala hořela. Stejně tak chci zasahujícím
kolegům hasičům poděkovat a vyjádřit úctu také já.
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Bc. Miloslav Burián, velitel JSDH Dolní Jirčany

Zachraňování životů i majetku si vybralo krutou daň
Rovných deset výjezdů mají od začátku roku za
sebou dobrovolní hasiči z Dolních Jirčan. Prvním
zásahem byla pro naši jednotku pomoc posádce
záchranné služby na Štědříku. Tento zásah se však
po chvilce změnil v boj o život. Pomáhali jsme vyprostit z bytu a naložit do sanitky pacientku ve vážném
stavu. Když se již schylovalo k odjezdu do nemocnice,
zdravotní stav paní se prudce zhoršil a došlo k srdeční
zástavě. Společně se zdravotní sestrou se nám paní
podařilo po výboji defibrilátorem a nepřímé srdeční
masáži úspěšně zresuscitovat. Doprovodili jsme poté
sanitku do nemocnice v Praze a pomohli paní přeložit
na oddělení. Tento zásah měl pro nás šťastný konec.
Nikdo z nás netušil, že brzy přijdeme o své dva
kolegy.
Datum 14. 2. 2017 se navždy zapíše do paměti
každého z našich hasičů. Brzy ráno byla naše jednotka
povolána k požáru průmyslového objektu do Zvole
u Prahy. Požár byl velkého rozsahu a v krátké době
se k jeho likvidaci sjelo mnoho jednotek z okolních
sborů i z Prahy. Přes silný žár byla zahájena ochrana
okolních objektů v areálu. Jeden zaměstnanec byl
popálen, druhý se pohřešoval. V průběhu zásahu
došlo ke zranění zasahujícího profesionálního kolegy
z pražské stanice Radotín. Naši dva hasiči společně
s kolegou z Jílového a Zvole byli pověřeni k vyhledání
a vyproštění zraněného hasiče v nesmírně složitém
prostředí, kdy viditelnost byla takřka nulová a silný
žár jim ztěžoval pohyb. Zraněného kolegu, který byl
nalezen už v bezvědomí, táhl po zemi do bezpečí
jeho kamarád, ale již mu došly síly. Dál vyčerpáním
nemohl. Naše skupina tuto dvojici nalezla, vyprostila
do bezpečí a ihned byla zahájena resuscitace do
doby, než si zraněného převzala posádka záchranné
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služby. Bohužel i přes obrovskou snahu všech tento
hasič, kamarád, otec a manžel po pár dnech zemřel
na následky zranění. Následující den bylo v požářišti
nalezeno i tělo postrádaného zaměstnance dílny.
Ač se všemožně snažíme těmto tragickým událostem předejít, bohužel občas to naše pověstné
štěstí, co nutně potřebujeme ke své práci… prostě
není. Neměl ho ani druhý náš kamarád, tentokrát
z party šenovských hasičů. Několik dnů po zvolském
požáru zemřel v kabině zdemolované hasičské cisterny při dopravní nehodě. S touto jednotkou hodně
spolupracujeme při soutěžích ve vyprošťování. Ztráta
dvou našich kamarádů v tak krátkém čase nás všechny
velice zasáhla.
Další výjezdy byly technického charakteru. Jednalo
se o odstranění spadlých stromů po vichřici. Dvakrát
jsme zasahovali na Pražském okruhu. Jednou při
požáru kamionu a podruhé při požáru dodávky. Po
uhašení požáru jsme postiženou rodinu s dětmi
odvezli mimo okruh a předali je příbuzným. A protože
je jaro, samozřejmě jsme zasahovali při požárech
porostu. V Olešku a ve Psárech.
I letos patřila jedna březnová sobota hasičské
zábavě v restauraci Na Kopečku. Zábava se, jak jinak,
povedla. Další volné víkendy jsme věnovali pravidelnému školení velitelů a strojníků, také bylo důkladně
prověřeno vyprošťování osob z havarovaných automobilů. Konkrétně se naše hydraulika zakousla do
dodávky a nákladního automobilu. No a připravujeme
se na pravidelný přísun hasičských soutěží. Tedy
protahovat tělíčko, jaro je už tady!
Děkujeme za podporu, krásné jaro Vám přejí hasiči
z Dolních Jirčan.
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Sport

Dětský volejbal v Jirčanech
Současný světový trend ve všech sportovních odvětvích se projevuje zapojováním
dětí již od nejútlejšího věku do více či méně
specializovaných tréninkových procesů.
Přetrvávající otázkou je, nakolik tato specializace škodí či prospívá zdravému vývoji
mladého organizmu. U českého volejbalu
byly například vytvořeny kategorie se svými
specifiky (tzv. „barevný volejbal“), kdy soutěžit mohou děti již od pěti let.
Volejbalový oddíl Čechoslovan v Dolních
Jirčanech pod vedením trenérů III. třídy
Aleše Kohouta a Tomáše Pecháčka jde na
výchovu mládeže ke sportu šetrnější
a zábavnější cestou. Protože náš oddíl
navštěvuje skupina zhruba 15 děti ve věkovém rozmezí 6–10 let, jsou tréninky zaměřeny nejen na
základy volejbalového umění, ale také na všeobecnou
pohybovou průpravu, základní dovednosti s balónem
a celkovou pohyblivost. To vše formou her a herních
cvičení, vhodnějších a akceptovatelnějších dětskou
mentalitou.
Další specifikou jirčanského malého volejbalu je
úzká spolupráce s volejbalovým oddílem pražské
Slavie a možnost následného plynulého přechodu
starších dětí do tréninku s větší intenzitou a přípravou

Florbalu se v Psárech daří!
V minulém kalendářním roce se zástupci florbalového oddílu FBC Start98 rozhodli šířit vášeň a nadšení ze hry mezi studenty základních škol. Ohlédnutí
za dosavadním fungováním v prvním půlroce ukazuje,
že to byl krok správným směrem. Moderní pojetí
pohybového kroužku aplikuje nejnovější poznatky
při zachování nenáročného formátu. Popularitu
nabízeného aktivního trávení volného času dokazuje
početné zastoupení obou pohlaví. Důraz je kladen
na prožitek a individuální rozvoj v přátelské atmosféře. Zábavné soutěže zdokonalují komplexní
motorické dovednosti. Děti se primárně učí základní
herní činnosti jednotlivce, jako je správné držení
hokejky, dribling a vedení míčku. Úspěšný program
bude pokračovat i v budoucnu, aby mohl zprostředkovat radost dalším dětem. Hodiny probíhají každou
středu v čase 15:30–16:30 v moderní tělocvičně areálu

Tomáš Pecháček

na soutěžní zápasy. Několik našich odchovankyň se
tak v loňském i letošním soutěžním roce úspěšně
účastnilo Pražského přeboru mladších a starších
žákyň a mistrovství republiky mladších žákyň.
Pokud máte pocit, že sport v Jirčanech není jenom
fotbal, rádi v našem kolektivu uvítáme další malé
volejbalistky a volejbalisty. Tréninky se konají každé
pondělí (s výjimkou prázdnin) od 17 hodin, v zimě
v hale areálu Olten tenis, v létě na hřišti s umělým
povrchem vedle jirčanského fotbalového hřiště.
www.skcechoslovan.cz
Tak to přijďte zkusit…

Jakub Menhart

Laguna. Všichni kluci a holky jsou srdečně zváni. Nově
příchozím stačí sportovní oblečení a obuv, zbylé
náčiní zajišťuje organizátor. Další informace poskytne
vedoucí lektor Jakub Menhart na čísle 720 424 403.
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Nová šance pro jirčanské fotbalisty

Petr Jaško

Pro všechny sportovně založené obyvatele Dolních Jirčan, příznivce a členy klubu SK Čechoslovan Dolní
Jirčany z. s. máme dobrou zprávu. Podařilo se dotáhnout do konce dohodu s klubem FK Slavoj Vyšehrad
o dlouhodobé spolupráci při práci s mládeží.
Znamená to především to,
trenérům daří a děti jsou se
že talentovaní fotbalisté mají
svým sportovním vyžitím u nás
zaručen výkonnostní růst
spokojeny. Pro ty, kteří míří
v profesionálním prostředí,
někam výš, kteří mají dost
aniž by museli sami složitě
nejen talentu a píle, ale i vůle
a ambicí, je určena tato spořešit přestupy a podobně.
Jak jistě víte, práce s mládelupráce s fotbalovým klubem
ží je velmi složitá věc. Platí to
FK Slavoj Vyšehrad. Je to klub,
o škole, rodině i sportovním
který v mládežnických kateklubu. My u nás preferujeme komgoriích patří mezi absolutní
plexní výchovu mladého člověka.
špičku fotbalových klubů
Důraz
klademe nejen na to, aby uměl kopat,
u nás.
plácat nebo pinkat do balónu, ale aby se snažil vždy
Jedná se o to, že ve všech věkových kategoriích
hrát fair play, ve sportu i v životě, a abychom vytvořili
může hráč po dohodě všech stran „na zkoušku“
ve svých družstvech pozitivní a kamarádskou a záropřestoupit do Vyšehradu a po určité době vyhodnotit,
veň motivující atmosféru. Naším cílem není výhra za
jestli je to přínosné pro něho i klub, anebo zda bude
každou cenu, ale radost ze hry jako takové, a když
lepší vrátit se zpátky. Dalším bonusem této spoluse v rámci pravidel podaří zvítězit, je to ještě krásnější.
práce je možnost zúčastnit se s celým týmem tréninků
Ale i prohry po výkonu, kdy každý udělal, co bylo
na Vyšehradě a nakouknout tak pod pokličku profev jeho silách, musíme umět přijímat.
sionálního fotbalu. Samozřejmostí je možná účast
na letním kempu na Vyšehradě za stejných podmínek,
Přes tuto naši snahu je přirozené, že děti mají
různý talent, píli i ambice, o rodičích nemluvě. A není
jako mají hráči Vyšehradu.
vždy jednoduché celou škálu talentů, dovedností
Toto vše je vyvrcholením dlouhé spolupráce, jejímž
a charakterů skloubit do jednoho fungujícího týmu.
důkazem je momentálně probíhající brankářský
Mám radost, že v naprosté většině se to našim
trénink pod vedením vyšehradského profesionála
Vaška Wintera. Je toho
ještě mnohem více, co naše
kluby spojuje. Kromě personálně propojené minulosti a několika nedávných
přátelských zápasů nás
čeká utkání s vyšehradskými legendami na našich
oslavách 85. výročí založení. Na tyto oslavy, které
budou probíhat na našem
hřišti v sobotu 10. června
po celý den, jste všichni
srdečně zváni. A zveme
všechny sportovní nadšence nejen na naše oslavy, ale
i na naše tréninky a zápasy.
Nebo si můžete přijít zakopat na naše hřiště, jen tak,
pro radost.
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Oslava 85let založení klubu
SK Čechoslovan Dolní Jirčany
Oslavy se budou konat
10. června 2017
Výkop v 10:00 na fotbalovém hřišti
Můžete se těšit na celodenní program:
Zápasy fotbalých přípravek a ml. žáků
Představení oddílového maskota
Turnájek dvojic v nohejbale
Zápas jirčanských volejbalových talentů
Utkání Staré gardy Jirčan proti legendám z Vyšehradu
Mistrovské utkání SK Čechoslovan proti AFK Radlík
Večer živá muzika
Celý den občerstvení a soutěže pro děti
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Jiří Římovský, člen redakční rady

SK Rapid Psáry má nového předsedu

V sobotu 25. února se konala výroční členská schůze SK Rapid Psáry za účasti
členů fotbalového klubu a přizvaných hostů. Programem byla, jako vždy, zpráva
o činnosti klubu, zpráva revizní a finanční komise, plán činnosti a rozpočet na
rok 2017, nejdůležitějším bodem programu však letos byla volba nového předsedy.
Jednohlasně byl zvolen pan Václav Novák, dlouholetý člen výboru.
 Pane Nováku, co pro Vás znamená funkce předMichal Kroupa, vedoucí
sedy fotbalového klubu SK Rapid Psáry?
mládeže SK Rapid Psáry.
Předem bych chtěl poděkovat Zdeňku Skřivanovi,
Dalším z důležitých kroků je zajistit
dostatečné financování fotbalového klubu, a to
který tuto funkci obětavě vykonával přes 20 let. Je za
ve spolupráci s OÚ Psáry a dalšími sponzory. Chtěli
ním vidět veliký kus práce a všichni si toho velice vážíme.
bychom se zaměřit na zlepšení zázemí pro všechna
„Zdeňku, všichni ti za to ještě jednou moc děkujeme“.
fotbalová mužstva, hlavně mládeže, ve které vidíme
Jako dlouholetý člen výboru jsem sbíral zkušenosti,
budoucnost. Jedná se například o rekonstrukci kabin
které nyní mohu uplatnit ve funkci předsedy. Budu se
a zázemí při využití dotačních titulů a grantů.
snažit tuto funkci vykonávat co nejlépe a navázat tak
 Vaše přání a očekávání?
na vysoký standard našeho fotbalového klubu.

Prodej RD 5+kk v Psárech

zleva: Pavel Kuka, Václav Novák, Ivo Vondráček,
Zdeněk Balouš a Zdeněk Skřivan
 Máte nějaké plány do budoucna, jakým směrem se vydat, na co se chcete zaměřit?
Určitě. Hlavním cílem je udržení mužstva A v okresním přeboru, posílit mužstvo B, dále rozšiřovat
a zkvalitňovat mládežnická mužstva, abychom si
vychovali budoucí fotbalovou generaci pro SK Rapid
Psáry. Jedním z mých prvních kroků ve funkci předsedy byl podpis smlouvy s SK Slavia Praha o partnerské spolupráci v oblasti mládeže. Stali jsme se jejím
partnerským klubem, což představuje spolupráci
v oblasti trenérů a mládeže. Toto má na starosti
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Určitě bych si přál, aby se nám podařilo splnit
všechny naše cíle tak, aby všichni hráči i diváci měli
radost z fotbalové hry. Přáli bychom si také, aby na
utkání i na akce pořádané naším klubem chodilo co
nejvíce lidí a tím podpořili náš fotbalový klub SK Rapid
Psáry. Určitě budeme všechny tyto akce pořádat
atraktivněji pro vytvoření příjemné atmosféry a zážitků. Veškeré informace o všech aktivitách najdete na
našich webových stránkách www.rapid-psary.cz.
Pane Nováku, děkuji za rozhovor a přeji fotbalovému
klubu SK Rapid Psáry co nejvíce úspěchů a hodně
talentovaných hráčů, aby všem fandům hry zvané
fotbal přinášeli jen radost a zábavu.
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Prodej rodinného domu v obci Psáry, okres Praha
– západ, přímo od majitele bez RK. Dvoupodlažní,
nepodsklepený zděný rodinný dům 5+kk zkolaudovaný v roce 2003 s užitnou plochou 182 m2 (zastavěná
plocha 123 m2) se zastřešenou terasou. Na velkém
pozemku (1437 m2) se dvěma potůčky je automatická
závlaha. Vzrostlá vegetace zaručuje naprosté soukromí. Na pozemku je stání pro 2 vozidla.
Hlavní obytné místnosti jsou orientovány do
zahrady na jižní stranu. Podlahové teplovodní vytápění je v obou podlažích. V přízemí je podlaha
z dlažby, v 1. patře plovoucí podlahy, v koupelně
a technické místnosti opět dlažby. Dřevěná eurookna
zasklená izolačním dvojsklem jsou v bezvadném
stavu. Celý dům je postaven z cihlového zdiva
Porotherm, střešní krytina je z pálených tašek, celý
dům je zateplen 5 cm polystyrenem. Přízemí domu
je dispozičně řešeno vstupem do verandy, jenž slouží
zároveň i jako zimní zahrada. V přízemí se nachází
pracovna (může sloužit jako pokoj pro hosty), prostorný obývací pokoj s krbem, jídelna a kuchyň se
vstupem na terasu (zcela nová, moderní kuchyňská
linka). Obě koupelny, v přízemi i v 1. patře, jsou
vybaveny WC, bidetem, rohovou vanou (jedna

s vířivkou) a v přízemí i sprchovým koutem. V 1. patře
jsou tři samostatné pokoje (ze dvou je vstup na
společný balkon) a technická místnost. Dále půda
o ploše 88 m2.
Dům je ve velmi dobrém stavu, ihned k nastěhování. Velice klidná a tichá lokalita (Baba). Dům
zůstane částečně vybaven nábytkem na míru.
Vytápění elektřinou, voda z vlastní studny, odpad
řešen čističkou odpadních vod. Dům je zabezpečen
EZS s napojením na PCO.
Kontakt: Pavel Kořenář,  603 212 886.
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FOTBALOVÉ TABULKY
údaje převzaté z webových stránek ČMFS
k 17. 4. 2017 (bez záruky)

TABULKA – A1A – Okresní přebor
Rk. Tým

1. Libčice
2. Holubice
3. Rudná
9. Tuchoměřice
10. Psáry
11. Roztoky
12. Hostivice
13. Úhonice
14. Jeneč

Záp. +

17
17
17

0

–

15 2
15 1
12 3

17
17
17
17
17
17

5
4
3
3
3
3

3
2
4
3
3
2

Skóre Body

0 88:18
1 73:18
2 50:18
9
11
10
11
11
12

29:51
30:58
34:68
25:44
15:49
30:60

47
46
39
18
14
13
12
12
11

Kultura

Zámek Štiřín

Regionální muzeum v Jílovém u Prahy
Masarykovo náměstí č. p. 16
254 01 Jílové u Prahy

241 950 791
e-mail:
info@muzeumjilove.cz
web:
www.muzeumjilove.cz
facebook: muzeumjilove
Do 30. 6.

Škola základ života aneb výuka za časů
našich prababiček

Interaktivní výstava se školními pomůckami a ukázkami vyučování před více než 100 lety.

Zveme vás na country večer,
který se koná 9. června od 20 hodin v Restauraci
Na Kopečku
Těšit se můžete na skupinu Červená řepa v sestavě
Aleš, Dan, Míša, Pája a Vilém. Většina z nich se zná
více než 35 let, od časů, kdy spolu usedali v lavicích
pražského gymnázia, a od těch dob jejich životy
doprovází kamarádství a společné hraní. Jejich společným mottem je: „Pohoda, pohoda a pak zase
pohoda!“

Poslední zápas: Rudná – Psáry 6 : 2 (2 : 0)
Branky: Kaucký Marek 3, Jeníček Lukáš, Kotouč Milan,
Zeithaml Jan (vl.) – Kore Gökmen, Kuka Pavel

TABULKA – A2A – III. třída – skupina A
Rk. Tým

1. Jílové B
2. D. Břežany
3. Hvozdnice B
9. Jesenice B
10. Davle
11. Vestec B
12. D. Jirčany
13. Hradištko
14. Slapy

Záp. +

0

–

Skóre Body

17 12 2
17 12 1
17 12 1

3
4
4

60:25
49:28
57:39

38
37
37

17
17
17
17
17
17

10
9
8
11
11
13

26:51
31:30
34:47
32:48
29:48
19:83

21
20
19
16
12
10

7
6
5
5
3
3

0
2
4
1
3
1

Poslední zápas: D. Jirčany – Davle 3 : 2 (2 : 1)
Branky: Škrabák Vladimír, Dostál Martin, Škrabal Roman –
Hofman Jan, Zelenka Lukáš

TABULKA – A3A – IV. třída – skupina A
Rk. Tým

Záp. +

0

–

Skóre Body

1. Bojanovice
2. Průhonice B
3. Mníšek B
4. Klínec
5. Psáry B
6. Zlatníky B

15
15
16
16
15
16

12
12
11
10
8
8

1
0
2
2
2
1

2 52:23
3 63:23
3 61:34
4 47:27
5 50:32
7 42:42

37
36
35
32
26
25

12. D. Břežany B
13. Libeň

16
16

3
0

3 10 35:66
1 15 18:74

12
1

Ceny inzerce v časopisu PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ:
šířka výška cena
formát
[mm] [mm] [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
156
52 500,oznámení našich občanů
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 dvouměsíčník vydávaný obcí
Psáry, který slouží pro komunikaci obecního úřadu
s občany. Kontaktní e-mail: p
 sarskyzpravodaj@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 Dolních Jirčanech
Náklad: 1800 výtisků Registrace: MK ČR E 15258
Vydání: DUBEN 2017, vyšlo 28. 4. 2017
Grafická úprava: Ing. Vít Libovický Tisk: Tiskárna irbis

Poslední zápas: Psáry B – Bojanovice 1 : 1 (1 : 0)
Branky: P
 itelka Miloš – Kohák Ondřej
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Ringhofferova 711, Štiřín, 251 68 Kamenice
 255 736 111–2
www.stirin.cz, hotel.zamek@stirin.cz
9. 6., 19.30 hod. Jiří Korn a 4TET
24. 6., 20.30 hod. RIGOLETTO (opera)
Agentura Croce uvádí s předními sólisty Národního
divadla operu pod širým nebem
Sukův hudební Štiřín
14. 5., 17 hod. Jana Boušková (harfa)
Smetana/Trnečka – Dvořák...
18. 6., 17 hod. Heroldovo kvarteto 2017
Jan Zdvihal (I. housle), Jan Valta (II. housle), Karel
Untermüller (viola), David Havelík (violoncello)

PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ • DUBEN 2017
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BeZdrÁtovÉ
PŘiPojení

oPtickÉ
PŘiPojení

digitÁlní
TELEVIZE

za měsíc

kvalitní
PodPora

ÚVT s.r.o.,
stabilní společnost
s osmnáctiletou
tradicí,
přichází nyní i k Vám
s nabídkou kvalitní
a skutečně
fungující sítě
se stálým technickým
dohledem
týmu profesionálů!

Při přechodu
od jiného
poskytovatele
dostanete internet
po dobu
výpovědní lhůty
zdarma.

S výběrem
nejlepšího tarifu
pro Vaše
potřeby
Vám rádi
poradíme.

227 023 023
www.uvtnet.cz

