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Obsah
  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

Obecní úřad – pozor změna
úřední hodiny červenec a srpen:
tel. 241 940 454 (v pracovní době)
pondělí–čtvrtek 8–16 hod.
pátek 8–13 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 strán-
kách obce  psary. cz/dulezite-odkazy.

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

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

 4 Usnesení ze zasedání Rady a Zastupitelstva 
obce Psáry
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 21 Srpnová Shirley Valentine
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 23 Letní kino
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 24 Májové slavnosti
 26 Jarní výlet k Bodamskému jezeru
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 27 Jak jsme si letos užívali víkend 

v Kobylníkách
Škola
 28 Představení nových ředitelů ZŠ a MŠ
 28 Mgr. Daniel Kohout, nový ředitel Základní 

školy Amos
 29 Martina Šmerglová, nová ředitelka 

Mateřské školy Štědřík
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Sport
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 40 SK Čechoslovan Dolní Jirčany slaví 85 let od 

svého vzniku
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setříděno podle data konání akce

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 č. 9–2017 ze dne 26. 4. 2017
Přítomni: Milan Vácha, Vlasta Málková, Mgr. Martina Běťáková, Vít Olmr, Olga Kramosilová

RO Usnesení č. 51/9–2017
I. schvaluje

Uzavření dodatku č. 12 ke smlouvě o  závazku 
veřejné služby ve veřejné linkové dopravě na roky 
2010 až 2019 – linky PID č. 332 a  362 mezi obcí 
Psáry a  Hl. m. Praha zast. spol. ROPID a  dalšími 
dotčenými obcemi.

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem tohoto dodatku.

Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 52/9–2017
I. schvaluje

Uzavření smlouvy o  spolupráci a  finančním pří-
spěvku stavebníka a souhlasu se stavbou mezi obcí 
Psáry a SINEA s.  r. o. na pozemcích p. č. 343/167, 
343/168, 343/169, 343/170, 343/171 a  343/172 
v k. ú. Dolní Jirčany. Výše finančního příspěvku je 
1.213.200,– Kč.

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.

Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 53/9–2017
I. souhlasí

S  vypsáním veřejné zakázky malého rozsahu na 
akci „Dolní Jirčany – rekonstrukce části komunika-
ce v ul. Hlavní vč. odvodnění v délce 176 m“.

II. jmenuje
Hodnotící komisi pro veřejnou zakázku malého 
rozsahu na akci „Dolní Jirčany – rekonstrukce části 
komunikace v  ul. Hlavní vč. odvodnění v  délce 
176  m“ ve složení: Renáta Sedláková, Nikola 
Alferyová, Ing. Jiří Nádvorník jako náhradníci Ing. 
Eduard Veselý, Vlasta Málková.

III. určuje
Renátu Sedlákovou jako odpovědnou osobu pro 
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Dolní 
Jirčany – rekonstrukce části komunikace v  ul. 
Hlavní vč. odvodnění v délce 176 m“.

IV. určuje
Starostu Milana Váchu jako kontrolní osobu pro 
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Dolní 
Jirčany – rekonstrukce části komunikace v  ul. 
Hlavní vč. odvodnění v délce 176 m“.

Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 54/9–2017
I. souhlasí

S napojením následujících pozemků na vodovod-
ní řad / splaškovou kanalizaci:
1. p. č. 110/17 v k. ú. Dolní Jirčany,
2. p. č. 465/207 v k. ú. Dolní Jirčany,
3. p. č. 607/8 v k. ú. Psáry.

Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 55/9–2017
I. nesouhlasí

S napojením následujících pozemků na vodovod-
ní řad / splaškovou kanalizaci:
1. p. č. 465/391 v k. ú. Dolní Jirčany.

Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 56/9–2017
I. souhlasí

S uzavřením smlouvy o  zajištění uměleckého 
výkonu mezi obcí Psáry a  Bubbleshow Matěje 
Kodeše. Předmětem smlouvy je vystoupení dne 
13. 5. 2017 za cenu 13.800,– Kč s DPH.

II. pověřuje
Místostarostku Vlastu Málkovou podpisem této 
smlouvy.

Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 57/9–2017
I. souhlasí

S  podáním žádosti MŠMT o  dotaci na akci „Nová 
škola pro Psáry a  Dolní Jirčany“ z  programu 
133 330 a závazkem spolufinancování akce v mi-
nimální výši 30 %.

Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 58/9–2017
I. jmenuje

Hodnotící komisi pro veřejnou zakázku „Dostavba 
cyklostezky v obci Psáry“ ve složení: Mgr. Šilhanová, 
Vít Olmr, Nikola Alferyová a jako náhradníci: Vlasta 
Málková.

Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení ze zasedání 
Rady a Zastupitelstva obce Psáry w

ww.psary.cz

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 10–2017 ze dne 9. 5. 2017
Přítomni: Milan Vácha, Vlasta Málková, Mgr. Martina Běťáková, Vít Olmr, Olga Kramosilová

RO Usnesení č. 59/10–2017
I. odvolává

Člena konkurzní komise obce Psáry pro konkurzní 
řízení na pracovní místo ředitel/ředitelka Základní 
školy Amos Mgr. Bc. Miroslava Hřebeckého.

II. jmenuje
Člena konkurzní komise obce Psáry pro konkurzní 
řízení na pracovní místo ředitel/ředitelka Základní 
školy Amos Martinu Podlipnou.

Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 11–2017 ze dne 10. 5. 2017
Přítomni: Vlasta Málková, Mgr. Martina Běťáková, Vít Olmr, Olga Kramosilová 
Nepřítomni: Milan Vácha

RO Usnesení č. 60/11–2017
I. bere na vědomí

Předložené cenové nabídky na veřejnou zakázku 
malého rozsahu „Technický dozor stavby – rekon-
strukce mostu ul. K  Junčáku, Dolní Jirčany, Psáry 
(objekt SO 02)“ od:
1. FANSTAV a. s. za cenu 52.500,– Kč bez DPH,
2. DOMSTAV s. r. o. za cenu 125.000,– Kč bez DPH,
3. Ing. Jiří Nádvorník za cenu 50.500,– Kč bez DPH,
4. Ing. Tomáš Melichar za cenu 106.000,–  Kč bez 

DPH .
II. schvaluje

Výběr nejvýhodnější cenové nabídky od Ing. Jiří 
Nádvorník za cenu 50.500,– Kč bez DPH.

III. pověřuje
Místostarostku Vlastu Málkovou podpisem příkaz-
ní smlouvy.

Hlasování – pro: 4, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 61/11–2017
I. schvaluje

4. rozpočtové opatření na rok 2017 – navýšení 
o 658.108,20 Kč.

Hlasování – pro: 4, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 62/11–2017
I. souhlasí

S  podáním dotační žádost o  poskytnutí neinves-
tiční dotace MPSV ze státního rozpočtu na realiza-
ci aktivit pro seniory na místní úrovni pro rok 2017 
v soutěži „Obec otevřená seniorům 2017“.

Hlasování – pro: 4, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 63/11–2017
I. schvaluje

Zaslání objednávky spol. Vodohospodářský rozvoj 
a  výstavba a.  s. na poradenství související s  pro-
vozováním vodohospodářské infrastruktury ve 
vlastnictví obce na rok 2017 za cenu 30.000,–  Kč 
bez DPH.

Hlasování – pro: 4, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 64/11–2017
I. odvolává

Člena konkurzní komise obce Psáry pro konkurzní 
řízení na pracovní místo ředitel/ředitelka Základní 
školy Amos Martinu Podlipnou.

II. jmenuje
Člena konkurzní komise obce Psáry pro konkurzní 
řízení na pracovní místo ředitel/ředitelka Základní 
školy Amos Mgr. Bc. Miroslava Hřebeckého.

Hlasování – pro: 4, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 65/11–2017
I. uděluje

Výjimku z Územního opatření obce Psáry č. 4/2007 
o  stavební uzávěře – studny dle čl. 4 tohoto 
opatření:
1. Růžena Krutská – pozemky p. č. 641/3 a 639/1 

v k. ú. Dolní Jirčany.
Hlasování – pro: 4, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 12–2017 ze dne 24. 5. 2017
Přítomni: Milan Vácha, Vlasta Málková, Mgr. Martina Běťáková, Vít Olmr, Olga Kramosilová

RO Usnesení č. 66/12–2017
I. bere na vědomí

Protokol o  otevírání obálek a  hodnocení nabí-
dek na veřejnou zakázku malého rozsahu „Dolní 
Jirčany – rekonstrukce části komunikace Hlavní vč. 
odvodnění v délce 176 m“.

Termín příštího zasedání 
Zastupitelstva obce Psáry

20. 9. 2017, 18 hod.
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II. schvaluje
Výběr nejvýhodnější cenové nabídky od BES s. r. o. 
za cenu 1.585.688,79 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. 67/12–2017
I. bere na vědomí

Výpověď podnájemní smlouvy ze dne 11. 7. 2016 
mezi obcí Psáry a  Ondřejem Kracmanem na byt 
v č. p. 795 doručenou dne 11. 5. 2017.

Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 68/12–2017
I. schvaluje

Koncepci politiky na podporu stárnutí v obci Psáry, 
Dolní Jirčany.

Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 69/12–2017
I. schvaluje

Uzavření smlouvy o  užívání vozidla mezi obcí 
Psáry a  SDH Dolní Jirčany. Předmětem smlouvy 
je užívání vozidla Volkswagen Transporter, RZ: 
2SR 44–98.

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.

Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 70/12–2017
I. schvaluje

Záměr pronájmu pozemku p. č. 465/474, orná 
půda o výměře 1613 m² v k. ú. Dolní Jirčany.

Hlasování – pro: 4, proti: 0, zdrželi se: 1 (Málková).
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 71/12–2017
I. odvolává

V souladu s  ustan. § 166 odst. 4. písm. d) zák. 
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, střed-
ním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v plat-
ném znění a  s  ustan. § 128 odst. 2) písm. b) zák. 
č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění Mgr., Bc. 
Irenu Vejsadovou z  funkce ředitelky příspěvkové 
organizace Základní škola a Mateřská škola Psáry, 
okres Praha – západ, se sídlem Hlavní 12, Dolní 
Jirčany, 252 44 Psáry, IČ: 70840512 s  účinností 
k  31.  7.  2017 z  důvodu zrušení této příspěvkové 
organizace.

II. ukládá starostovi
Doručit písemné odvolání z funkce Mgr., Bc. Ireně 
Vejsadové.

Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 72/12–2017
I. pověřuje

JUDr. Richarda Sysla jednáním s vedením organi-
zace Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres 
Praha – západ, ve věci zrušení stávající organizace.

Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 73/12–2017
I. určuje

Přizvané odborníky s  hlasem poradním ke kon-
kursnímu řízení na pracovní místo ředitel/ředi-
telka Základní školy Amos: Vlasta Málková, Olga 
Kramosilová, Vít Olmr, Ivana Málková.

II. určuje
Přizvané odborníky s  hlasem poradním ke kon-
kursnímu řízení na pracovní místo ředitel/ředitel-
ka Mateřské školy Štědřík: Vlasta Málková, Olga 
Kramosilová, Vít Olmr, Ivana Málková.

Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 13–2017 ze dne 1. 6. 2017
Přítomni: Milan Vácha, Vlasta Málková, Mgr. Martina Běťáková, Vít Olmr, Olga Kramosilová

RO Usnesení č. 74/13–2017
I. bere na vědomí

Zápis z  konkurzního řízení na obsazení funkce 
ředitele Základní školy Amos, se sídlem Hlavní 12, 
252 44 Psáry ze dne 26. 5. 2017.

II. pověřuje
Starostu jmenovat do funkce ředitele Základní 
školy Amos, se sídlem Hlavní 12, 252 44 Psáry, Mgr. 
Daniela Kohouta ke dni 1. 8. 2017.

Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 75/13–2017
I. bere na vědomí

Zápis z  konkurzního řízení na obsazení funkce 
ředitele Mateřské školy Štědřík, se sídlem Pražská 
155, 252 44 Psáry, ze dne 26. 5. 2017.

II. pověřuje
Starostu jmenovat do funkce ředitelky Mateřské 
školy Štědřík, se sídlem Pražská 155, 252 44 Psáry, 
Martinu Šmerglovou ke dni 1. 8. 2017.

Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 14–2017 ze dne 7. 6. 2017
Přítomni: Milan Vácha, Mgr. Martina Běťáková, Vít Olmr, Olga Kramosilová 
Nepřítomni: Vlasta Málková

RO Usnesení č. 76/14–2017
I. revokuje

Bod II. usnesení č. 74/13–2017 ve znění:
II. pověřuje
Starostu jmenovat do funkce ředitele Základní 
školy Amos, se sídlem Hlavní 12, 252 44 Psáry 
Mgr. Daniela Kohouta ke dni 1. 8. 2017.

II. jmenuje
Do funkce ředitele Základní školy Amos, se 
sídlem Hlavní 12, 252 44 Psáry ke dni 1. 8. 2017 
Mgr. Daniela Kohouta.

Hlasování – pro: 4, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 77/14–2017
I. revokuje

Bod II. usnesení č. 75/13–2017 ve znění:
II. pověřuje
Starostu jmenovat do funkce ředitelky Mateřské 
školy Štědřík, se sídlem Pražská 155, 252 44 Psáry 
Martinu Šmerglovou ke dni 1. 8. 2017.

II. jmenuje
Do funkce ředitelky Mateřské školy Štědřík, se 
sídlem Pražská 155, 252 44 Psáry, ke dni 1. 8. 2017 
Martinu Šmerglovou.

Hlasování – pro: 4, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 78/14–2017
I. bere na vědomí

Zápis z projednání změny ceny a rozsahu zakázky 
„Psáry – dešťová kanalizace a  komunikace v  ul. 
Slunečná“.

II. souhlasí
S navýšením ceny díla „Psáry – dešťová kanalizace 
a komunikace v ul. Slunečná“ o 374.990,– Kč bez 
DPH. Konečná cena díla činí 2.641.754,03  Kč bez 
DPH (cena dle smlouvy 2.266.764,03  Kč bez DPH). 
Zdůvodnění víceprací je uvedeno ve změnových 
listech č. 1–8.

Hlasování – pro: 4, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 79/14–2017
I. schvaluje

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na vypracování projek-
tové dokumentace mezi obcí Psáry a Projektovým 

ateliérem Dlabáček s. r. o. Předmětem dodatku je 
snížení ceny za dílo o 20.000,– Kč, konečná cena za 
dílo činí 103.000,–  Kč bez DPH (cena dle smlouvy 
123.000,– Kč bez DPH).

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem tohoto dodatku.

Hlasování – pro: 4, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 80/14–2017
I. pověřuje

Radního Víta Olmra k  zastupování obce Psáry na 
členské schůzi spolku samospráv Otevřená města, 
z. s.

Hlasování – pro: 4, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 81/14–2017
I. souhlasí

S  provedením přípravy a  napojením kamery na 
odběrné místo veřejného osvětlení v ul. Jesenická 
v Dolních Jirčanech.

Hlasování – pro: 4, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 82/14–2017
I. schvaluje

Uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene – 
služebnosti č. IV-12–6018189/2 mezi obcí Psáry 
(povinná) a  ČEZ Distribuce a.  s. (oprávněná). 
Předmětem smlouvy je zřízení věcného břemene 
na pozemku p. č. 661 v k. ú. Dolní Jirčany za jedno-
rázovou úhradu 7.000,– Kč.

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.

Hlasování – pro: 4, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 83/14–2017
I. pověřuje

Renátu Sedlákovou jednáním o  budoucím od-
prodeji pozemků pod trafostanicemi v k. ú. Psáry 
a  v  k. ú. Dolní Jirčany vč. ochranných pásem. Na 
pozemcích se nachází distribuční trafostanice ve 
vlastnictví ČEZ Distribuce a. s.

Hlasování – pro: 4, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 15–2017 ze dne 12. 6. 2017
Přítomni: Milan Vácha, Vlasta Málková, Mgr. Martina Běťáková, Vít Olmr, Olga Kramosilová

RO Usnesení č. 84/15–2017
I. bere na vědomí

Zprávu o  hodnocení nabídek na podlimitní 
veřejnou zakázku zadanou ve zjednodušeném 

podlimitním řízení „Dostavba cyklostezky v  obci 
Psáry“ ze dne 12. 6. 2017.

II. rozhoduje
V  souladu s  výsledkem hodnocení nabídek 
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o výběru nejvýhodnější nabídky zadávacího řízení
„Dostavba cyklostezky v  obci Psáry“ následovně: 
jako nejvýhodnější nabídka byla vybrána nabídka 
uchazeče Silmex s. r. o., se sídlem České Budějovice, 
Pražská tř. 495/58, PSČ  370 04, IČ 48951081 za 
cenu 5.295.784,41 Kč bez DPH.

III. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem smlouvy o  dílo 
s vybraných uchazečem.

Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 85/15–2017
I. bere na vědomí

Předložené cenové nabídky na veřejnou za-
kázku malého rozsahu „Technický dozor stavby 

– Dostavba cyklostezky v obci Psáry“ od:
1. Ing. Tomáše Melichara za cenu 145.000,– Kč bez 

DPH,
2. Ing. Jiřího Nádvorníka za cenu 60.500,– Kč bez 

DPH,
3. Telmont Nymburk s.  r.  o. za cenu 69.000,–  Kč 

bez DPH,
4. REINVEST s. r. o. za cenu 62.500,– Kč bez DPH,
5. FANSTAV a. s. za cenu 112.500,– Kč bez DPH.

II. schvaluje
Výběr nejvýhodnější cenové nabídky od Ing. Jiřího 
Nádvorníka za cenu 60.500,– Kč bez DPH.

III. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem příkazní smlouvy.

Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Psáry č. 4–2017 ze dne 21. 6. 2017
Přítomni: Milan Vácha, Vlasta Málková, Mgr. Martina Běťáková, Olga Kramosilová, Vít Olmr, Martina 
Šmerglová, Ing. Antonín Rak, Bc. Miloslav Burián, Ing. Jan Čihák (příchod 18.10 hod.), Pavel Kuka (příchod 
18.25 hod.) 
Nepřítomni: Ing. Roman Štípek, Mgr. Jakub Adámek, Vladimír Kadeřábek, Ing. Petr Jaško, Pavel Otruba

Usnesení č. 27/4–2017
I. bere na vědomí

Přednesenou zprávu starosty a  místostarostky 
Málkové o činnosti obce.

Hlasování – pro: 10, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 28/4–2017
I. bere na vědomí

Zprávu o činnosti finančního výboru obce.
Hlasování – pro: 10, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 29/4–2017
I. rozhodlo

Vymáhat škodu vzniklou obci Psáry v  souvislosti 
s neplatným odvoláním Mgr. Trůblové z funkce ře-
ditelky ZŠ a MŠ Psáry soudně na KMVS, advokátní 
kancelář s. r. o.

Hlasování – pro: 10, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 30/4–2017
I. schvaluje

Uzavření dodatku č. 1 k pojistné smlouvě o pojiš-
tění majetku a odpovědnosti č. 1553927425 mezi 
Obcí Psáry a Generali pojišťovna a. s. Předmětem 
smlouvy je připojištění veřejné služby. Roční po-
jistné činí 49.405,– Kč.

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem tohoto dodatku.

Hlasování – pro: 9, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.
Při hlasování nebyla přítomna místostarostka Běťáková.

Usnesení č. 31/4–2017
I. schvaluje

Uzavření Kupní smlouvy mezi obcí Psáry (kupu-
jící) a  Ing. Jiřím Pýchou (prodávající). Předmětem 
smlouvy je převod pozemku p. č. 135/14 o  vý-
měře 36 m² v  k. ú. Dolní Jirčany za cenu celkem 
107.000,– Kč.

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.

Hlasování – pro: 9, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.
Při hlasování nebyla přítomna místostarostka Běťáková.

Usnesení č. 32/4–2017
I. schvaluje

Uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene – 
služebnosti inženýrských sítí, vodovodní a kanali-
zační přípojky mezi obcí Psáry (oprávněná) a  Ing. 
Jiřím Pýchou (povinná). Předmětem smlouvy je 
bezúplatné zřízení věcného břemene, spočívající 
v  právu zřízení, vedení, provozování a  udržování 
stavby „2 vodovodních přípojek a  1 kanalizační 
přípojky“, k pozemkům p. č. 135/6 a 135/7 v k. ú. 
Dolní Jirčany.

II. pověřuje
Hlasování – pro: 10, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 33/4–2017
I. schvaluje

Uzavření darovací smlouvy mezi obcí Psáry (ob-
darovaná) a Danielem Benešem a Věrou Kédlovou 
(dárci). Předmětem smlouvy je bezúplatný převod 
vodovodního řadu na p.  č. 343/83, 141/4 v  k. ú. 
Dolní Jirčany.

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.

Hlasování – pro: 10, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 34/4–2017
I. schvaluje

Uzavření smlouvy o  smlouvě budoucí o  zřízení 
věcného břemene č. B 026/954/2017/Bla mezi 
obcí Psáry (budoucí oprávněný) a  Lesy ČR s.  p. 
(budoucí obtížený) a  Středočeským krajem zast. 
Krajskou správou a údržbou silnic Stč. kraje (inves-
tor). Předmětem smlouvy je budoucí zřízení slu-
žebnosti na p. č. 1106/1 v k. ú. Psáry v souvislosti se 
stavbou „rekonstrukce III/1051 most ev. č. 1051–1“.

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.

Hlasování – pro: 10, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 35/4–2017
I. schvaluje

Uzavření kupní smlouvy mezi obcí Psáry (kupující) 
a  Irenou Hájkovou, Otakarem Kukalem a  Ivanou 
Svobodovou (prodávající). Předmětem smlouvy 
je převod pozemku p. č. 75/129 o výměře 246 m² 
v k. ú. Dolní Jirčany za cenu celkem 218.202,– Kč.

II. schvaluje
Uzavření kupní smlouvy mezi obcí Psáry (kupující) 
a Miroslavou Dubovou, Hanou Jirsákovou a Jiřím 
Olmerem (prodávající). Předmětem smlouvy je 
převod pozemku p. č. 75/130 o  výměře 49 m² 
v k. ú. Dolní Jirčany za cenu celkem 43.464,– Kč.

III. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem těchto smluv.

Hlasování – pro: 10, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 36/4–2017
I. souhlasí

S  předloženou cenovou nabídkou od SOA archi-
tekti s. r. o. na projektové práce – projekt interiéru 
„Nová škola pro Psáry a  Dolní Jirčany“ za cenu 
289.680,– Kč bez DPH.

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu objednáním těchto služeb.

Hlasování – pro: 10, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 37/4–2017
I. schvaluje

Navýšení cen vodného a  stočného od 1. 7. 2017 
vycházející z koncesní smlouvy s  VHS Benešov 
s. r. o., čímž je splněna podmínka SFŽP pro poskyt-
nutí dotace. Nová cena vodného činí 43,87 Kč/m³ 
a cena stočného činí na 38,15 Kč/m³ s DPH.

Hlasování – pro: 10, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 38/4–2017
I. schvaluje

5. rozpočtové opatření na rok 2017 – navýšení 
o 168.275,– Kč.

Hlasování – pro: 10, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 39/4–2017
I. schvaluje

Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017 o  regulaci 
provozování hazardních her.

Hlasování – pro: 10, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 40/4–2017
I. schvaluje

Uzavření smlouvy o  spolupráci mezi obcí Psáry, 
ostatními obcemi svazku a Dobrovolného svazku 
obcí Dolnobřežanska na vybudování obecního 
kamerového dohlížecího systému v rámci dobro-
volného svazku obcí.

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem těchto smluv.

Hlasování – pro: 10, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.
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Michal Macháček, finanční ředitel

Cena vodného a stočného v obci Psáry
Vodné a stočné v Psárech postupně roste. Na následující rok (od 1. 7. 2017) je plánován nárůst na celkovou 

částku 82,02 Kč za m3 vč. DPH. Taktéž stojí za zmínku, že celostátní průměr za rok 2017 je kolem 85 Kč za m3. 
Co stojí za růstem cen vodného a stočného v Psárech?

Jistě čtenáře napadá například neustálý růst pro-
vozních nákladů, nehospodárné chování provozo-
vatele a chybějící kontrola ze strany obce.

Opak je pravdou, provozní náklady prakticky 
nerostou a provozovatel je nucen koncesní smlouvou 
a  kontrolou obce pracovat velmi efektivně. Cenu 
vodného a stočného tlačí vzhůru investice do vodo-
hospodářské infrastruktury i přesto, že obec obdržela 
dotace na část investic. Nutno podotknout, že dotace 
je svázána se závazkem obce 
vybírat do svého rozpočtu mini-
mální nájem stanovený minis-
terstvem životního prostředí, 
respektive jeho dceřinými slož-
kami, a tak si zajistit minimální 
návratnost z důvodů opotřebení 
sítě.

Podrobnějším zkoumáním 
lze zjistit, že nájem vodohospo-
dářské infrastruktury, který obec 
Psáry obdržela na bankovní účet 
od provozovatele za poslední 

roky, se zpětinásobil. V roce 2015 to bylo 538 tis. Kč, 
v roce 2016 to bylo již 2 400 tis. Kč. V následujícím 
období 7/2017–6/2018 obec Psáry dostane do obec-
ního rozpočtu částku 3 500 tis. Kč.

Výše uvedená fakta dávají jednoznačnou odpověď 
na růst cen vodného a stočného. Není to tedy nehos-
podárnost provozu, ale rozvoj a obnova vodohos-
podářské sítě v obci Psáry, která je možná jen díky 
úsilí vedení obce.

Tyto investice se v budoucnu 
obci bohatě vrátí, například 
v  možnosti rozvoje nových 
přípojných míst, snižování ztrát 
vody, snižování ekologické zátě-
že odpadních vod, menším 
počtu poruch a  tím eliminaci 
rozkopaných a  záplatovaných 
ulic a samozřejmě ve stabilizaci 
cen vodného a  stočného. 
K tomu všemu je efektivní infra-
struktura podmínkou.

Barbora Zbejvalová, 
Vodohospodářská společnost Benešov s. r. o.

Bazénová sezóna v plném proudu
Letní teploty již úspěšně odstartovaly koupací 

sezónu. Bazény s křišťálovou hladinou se třpytí na 
většině našich zahrad a poskytují v horkých dnech 
útočiště dětem i dospělým. Pohoda u bazénu v klidu 
vlastní zahrady může nahradit hektickou zahraniční 
dovolenou u moře. Co ale vše předchází tomu, mít 
na zahradě bazén s kvalitní, průzračnou, nezakalenou 
vodou?

Nastává otázka, kde vzít vodu? A  samozřejmě 
pokud možno rychle. Častým nápadem bývá napustit 
bazén z veřejného vodovodu, není to však šťastné 
řešení. Takto velký nárazový odběr sice splní poža-
davek plného bazénu, ale za cenu zakalení vody 
nejen dotyčnému, ale i ostatním odběratelům pitné 
vody z  veřejného vodovodu. Tam, kde zásobení 
veřejného vodovodu závisí na podzemních zdrojích, 
nastává riziko jejich vyčerpání. Vydatnost vodních 

zdrojů není neomezená. Dokáže pokrýt pouze stan-
dardní odběry. Pitnou vodou je proto nutné šetřit.

 Vhodnějším řešením se tak nabízí dovést vodu 
cisternou. Dovoz v  dnešní době zajišťuje mnoho 
společností, ale i soukromníků vlastnících cisterny. 
Vodohospodářská společnost Benešov s. r. o. nabízí 
pro Psáry a další obce v okolí vodu do bazénů přes 
provozní středisko Jílové (kontakt pro objednání: 
pí  Petráková, středisko Jílové u  Prahy 724  431 966). 
Tímto řešením bude zajištěna kvalitní voda, zamezí 
se zakalení pitné vody v celé vodovodní síti a navíc 
bude bazén připraven ke koupání.

 V návaznosti na zatížení vodních zdrojů zásobu-
jících obec Psáry doporučujeme obecně šetřit vodou 
a  k  závlahám, mytí aut a  podobně využívat vodu 
dešťovou. Nenastane tak problém plných bazénů, 
ale prázdných studní.

Informace z obce
Vít Olmr, radní

Změna anonymního přispívání na obecní web
V souvislosti s několika „troly“, kteří pomocí urážek 

a anonymního napadání znehodnocují komentáře 
pod články na obecním webu a znechucují od při-
spívání ostatní slušné občany, rozhodli jsme se 
rozdělit diskuze na webu na otevřené (anonymní) 
a autorizované.

Zatímco do Volné diskuse (psary.cz/forum/volna-
-diskuse) bude moci přispívat kdokoliv, do ostatních 
částí webu, jako jsou jiné sekce diskusního fóra 
a komentáře pod články, budou moci přispívat pouze 
registrovaní a ověření uživatelé. Kdo bude chtít do 
těchto částí s  omezeným přístupem něco napsat, 
vytvoří si uživatelský účet a při tom zadá v sekci profil 
své telefonní číslo (a zaškrtne pole Žádost o ověření 
uživatele), na kterém ho bude následující pracovní 

den kontaktovat pracovník úřadu, aby ověřil jeho 
totožnost. Telefonní číslo bude unikátní napříč uži-
vatelskými účty stejně jako e-mailová adresa.

V komentářích a diskusích se jeho jméno (případně 
nickname) bude zobrazovat žlutě podbarveno, aby 
bylo zřejmé, že uživatel byl ověřen a  nejedná se 
o podvodníka. Ověření uživatelé mají na rozdíl od 
anonymů nárok na odpověď od zastupitelů a pra-
covníků úřadu v nejkratším možném čase. Na ano-
nymní příspěvky nebude většinou ze strany obce 
reagováno.

Věříme, že toto opatření opět pozvedne úroveň 
komunikace na potřebnou úroveň a slušní obyvatelé 
nám opět začnou psát své náměty a připomínky.
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Milan Vácha, starosta

Zpráva o činnosti obce v uplynulých 
měsících

Stavba nové základní školy
Od poslední zprávy v dubnovém zpravodaji došlo 

k mnoha důležitým věcem. Dokončili jsme úpravy 

projektové dokumentace tak, aby škola získala stan-
dard pasivního domu. Tím jsme otevřeli cestu k získání 
dotace ze Státního fondu životního prostředí ve výši 
50 mil.  Kč. V  polovině dubna jsme získali stavební 
povolení. Týden na to obec Psáry navštívila paní 
ministryně Valachová, aby se na místě s projektem 
nové školy seznámila. Přestože necelý týden po 
příjemné návštěvě paní ministryně ohlásila demisi, 
náš projekt akceptovalo MŠMT a nyní ho již posuzuje 

komise expertů. Jsme tak první velkou novostavbou 
v rámci dotačního titulu vypsaného ministerstvem 
školství. Chtěl bych uklidnit občany, že změna na 

postu ministra nemá vliv na náš víceletý dotační titul. 
V těchto týdnech vybíráme administrátora veřejné 
zakázky tak, abychom mohli okamžitě po vydání 
registrace projektu vypsat výběrové řízení na doda-
vatele stavby. V  půlce června jsme také podali již 
zmiňovanou žádost o dotaci na Státní fond životního 
prostředí na výstavbu veřejné pasivní budovy. Pokud 
vše půjde podle plánu, tak bychom na podzim zahájili 
samotnou stavbu.

Oprava mostku v ulici K Junčáku
V  květnu byla zahájena oprava mostku v  ulici 

K Junčáku. Stavba v hodnotě 2,6 mil. Kč by měla být 

dokončena do konce července. Je to totiž společně 
s loňskou úpravou rybníku Junčák nutnou podmínkou 
pro zahájení výstavby cyklostezky, která povede 
mimo jiné i v tomto historicky problematickém úseku.

Výstavba kruhového objezdu 
v Dolních Jirčanech

Tato stavba, která musí předcházet zahájení stavby 
naší školy, nabrala již na začátku drobné zpoždění. 
To bylo způsobeno komplikacemi při výběrovém 
řízení. 7. června však již došlo k  podpisu smlouvy 

s  vítěznou stavební společností Porr a.  s., která 
následně převzala staveniště s ujištěním, že plánovaný 
termín bude dodržen. Součástí stavby jsou i  části, 
které je nutné zkoordinovat, jako jsou přípojky pro 
novou školu nebo chodník, který si budeme budovat 
sami. Plánovaná dopravní omezení budou průběžně 
uveřejňována na obecních stránkách.

Cyklostezky v obci
12. června bylo vyhodnoceno výběrové řízení na 

cyklostezku v obci. Jako nejvýhodnější byla vybrána 

nabídka společnosti Solmex s.  r.  o. za částku 
6,4  mil.  Kč. Dokumentace bude ještě postoupena 
poskytovateli dotace ke schválení a následně by měla 
být v červenci zahájena stavba.

Oprava ulice Slunečná
Stavba komunikace v ulici Slunečná včetně dešťové 

kanalizace v hodnotě 2,7 mil. Kč byla zahájena kon-
cem dubna. Bohužel během realizace se při výkopo-
vých pracích zjistilo, že ulice je fakticky vybudována 

na skládce a  místo očekávané zeminy je zde pod 
zemí velké množství odpadků. Ty musely být odve-
zeny na skládku a  dovezena náhradní zemina. 
Vícepráce ve výši 340 tisíc Kč zkazily radost z očeká-
vané úspory oproti plánovaným nákladům. Plánovaný 
termín dokončení je 14. 7. 2017.

Oprava ulice Hlavní
V  období prázdnin by též měla být provedena 

oprava silnice v  úseku ulice Hlavní, a  to včetně 
odvodnění. Stavbu v nákladech cca 1,9 mil. Kč bude 
nutné koordinovat s ostatními uzavírkami, zejména 
s omezením na přeložce II/105. V každém případě 
doufáme, že do října bude i tato část hotova.
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Milan Vácha, starosta

Dopravní stavby v našem okolí
V únorovém zpravodaji jsme informovali o měření 

hluku z Pražského okruhu, které bylo u nás prová-
děno. Stejně jako v okolních obcích, veškerá měření 
splňovala zákonný limit. Přesto jsme vstoupili v jed-
nání s  ředitelstvím silnic a  dálnic a  požádali jsme 
o prověření dodatečných opatření, která by mohla 
hluk z okruhu snížit. Byla vyhotovena studie, která 
navrhuje opatření s náklady cca 1,8 mld. Kč. Částka 
je to vysoká, ale jedná se o komplexní řešení úseku 
až k napojení na dálnici D1. Setkal jsem se s ministrem 
dopravy Ing. Ťokem, který na společné schůzce 
přislíbil, že pověří Ředitelství silnic a dálnic ČR pří-
pravou podrobnějších dokumentů a pokusí se tento 
záměr vzít na jednání vlády ještě před podzimními 

volbami. Kromě několika zvažovaných opatření, která 
předpokládají zejména doplnění protihlukových stěn, 
by se nezávisle na vyhodnocení mělo realizovat 
úsekové měření mezi sjezdy Jesenice – Vestec, 
a to technologií, která umí rozpoznat nákladní auto-
mobily. Ty mají větší rychlostní omezení než auto-
mobily osobní, ale zatím nejsou na našich dálnicích 
technologie, které by uměly nákladní automobily 
rozpoznat. O výsledcích a dalším postupu případných 
úprav budeme informovat.

Kapacita kruhového objezdu
Mnozí obyvatele v Dolních Jirčanech si jistě všimli, 

že se zvláště v ranní špičce tvoří kolony u kruhového 
objezdu ze směru od Horních Jirčan. Řidiči se tedy 
stále častěji snaží tomuto úseku vyhnout a  často 

projíždí přes Dolní Jirčany na silnici II/105, což má 
samozřejmě negativní vliv na klid v  obydlených 
zónách (naznačeno ve velmi amatérském grafickém 
znázornění).

Bohužel, čím více lidí si zkrátí cestu, tím více se 
zahustí i směr od Psár, tím pádem se ještě zpomalí 
nájezdy od Horních Jirčan. Na podzim loňského roku 
jsem tedy požádal Ředitelství silnic a  dálnic ČR 
o dopravní průzkum, posouzení této situace a návrh 
řešení. Studie potvrdila, že kruhový objezd je přetížen 
a v současném stavu neplní svoji funkci. Zpracovatel 
navrhuje jeho zkapacitnění a  vytvoření „turbokru-
hového“ objezdu, tedy kruhový objezd s  více než 
jedním pruhem (viz obrázek). Ředitelství silnic a dálnic 
zadalo projektovou přípravu a posouzení nákladnosti 
této úpravy. Předpokládám, že první informace by 
mohly být známy na podzim tohoto roku.

Setkání s ministrem dopravy Danem Ťokem, 
ředitelem závodu Praha ŘSD Tomášem Grossem 
a zástupci obcí ležících u Pražského okruhu

Vít Olmr, radní

Parkování na ulicích a chodnících
V poslední době se v obci rozšiřuje nešvar špatného 

parkování. Auta obyvatel nebo návštěvníků parkují 
na ulicích a chodnících. Přestože parkování na komu-
nikaci je v některých případech možné, je třeba dbát 
na to, aby zůstal volný dostatečně široký průjezd pro 
ostatní vozidla. Nechci zde citovat zákon o provozu 
na pozemních komunikacích, který pravidla pro 
zastavení a  stání definuje (tím spíše, že nikdo po 
zaparkování nevytáhne metr a nepůjde si ony 3 metry 
zkontrolovat), ale prosím, aby si řidiči uvědomili, že 
volný prostor pro jiné osobní auto už nemusí stačit 

vozidlu nákladnímu. Opakovaně se tak stalo, že 
popeláři nebyli schopni svézt odpad pro špatně 
zaparkované auto. Volání policie a čekání na odtah 
takového vozu je pro ně časově náročné. Ulice tak 
zůstane nesvezena.

Parkování na chodnících je pak zcela nepřípustné 
(pochopitelně není-li povoleno dopravní značkou). 
V obci jako je naše, s vysokým podílem rodičů s malý-
mi dětmi, je pak takováto bezohlednost extrémně 
nebezpečná nejen pro děti, ale i pro ostatní řidiče.

Renáta Sedláková, správa majetku

Co se v obci udělalo v měsících dubnu a květnu 2017
 9frézování pařezů – Štědřík, náves Psáry,
 9kontrola vybavení dětských hřišť,
 9čištění vpustí a  žlabů na dešťové vody na 
komunikacích,
 9příprava a údržba strojů na údržbu zelených ploch,
 9oprava vypouštěcího ventilu na nádrži na vodu 
– hřbitov Dolní Jirčany,
 9osazení laviček v ulici Zátopkova, Dolní Jirčany,
 9odstranění poškozené houpačky a montáž nové 
houpačky na dětské hřiště v  Dolních Jirčanech, 
zatmelení, nátěr, broušení,
 9vysazení nových stromů – Štědřík, náves Psáry,
 9pletí záhonů, dosazování rostlin, doplnění mulčo-
vací kůry, zálivka – pomník Psáry, před budovou 
obecního úřadu, u trafiky na Štědříku, dětské hřiště 
v Psárech,
 9odstraňování graffiti – zastávka Dolní Jirčany, 
Psáry,
 9sekání, hrabání a  odvoz trávy – hřbitovy Psáry 

a  Dolní Jirčany, dětská hřiště, mateřská školka, 
U Nádržky, Kutná, Úzká, Jílovská, Psárská, V Aleji, 
V Zahradách, Chrpová, Sportovní, Vápenka, Finské 
Domky, Pod Stráží, lokalita bývalého Central Group, 
sídliště Štědřík, Na Stráni,
 9oprava cest Pod Strání, V Třešňovce,
 9oprava propadlého chodníku K Lůžku,
 9úprava zeleně v ul. Kutná,
 9sekání zeleně v Dolních Jirčanech – do da va tel sky,
 9oprava výtluků na místních komunikacích s asfal-
tovým povrchem,
 9strojní úklid komunikací,
 9zajištění obsluhy pro provoz sběrného dvora,
 9pravidelné týdenní vysypávání košů na autobu-
sových zastávkách, košů na psí exkrementy, úklid 
kontejnerových stání na tříděný odpad, úklid 
autobusových zastávek,
 9týdenní svoz pytlů z chatových oblastí.
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Regenerace psárské návsi
Vážení spoluobčané,
již několik měsíců se vedou debaty o budoucím 

využití pozemků v  centru Psár, jejichž součástí je 
nejen bývalý statek, ale také všem dobře známé 
vrakoviště. Naše společnost STAVING Olomouc se 
stala novým vlastníkem těchto pozemků, a  proto 
jsme se rozhodli vám touto cestou poskytnout co 
nejobjektivnější informace k  našim budoucím 
plánům.

Jak již bylo prezentováno v minulém vydání PZ, 
předmětné pozemky jsou dle územního plánu z roku 
2009 určeny převážně pro bytovou výstavbu a lze je 
ekonomicky efektivně zhodnotit. Bohužel toto zhod-
nocení by bylo bez jakéhokoliv přínosu pro obec 
a zejména pro její občany. Jsme toho názoru, že pro 
obec je daleko vhodnější docílit sjednocení regulativů 
v daném území a spolupodílet se tak na vytvoření 
smysluplného veřejného prostoru a navazující mož-
nosti rozšířit nabídku služeb pro občany.

Nejdiskutovanější otázkou posledních měsíců je 
nepochybně samotná budoucí podoba psárské návsi. 
Jak vyplynulo z veřejné debaty konané dne 5. 4. 2017, 
i relativně malý počet diskutujících (cca 15), který se 

rekrutoval převážně z řad nejbližších sousedů, se na 
budoucím využití a  podobě nedokázal shodnout. 
Dokonce zazněl názor zachovat stávající neutěšený 
stav. Přestože hlas veřejnosti nebereme na lehkou 
váhu a v  rámci možností se pokusíme připomínky 
občanů zohlednit, jsme přesvědčeni, že o výstavbě, 
která se stane součástí naší obce na několik dalších 
generací, by měli rozhodovat především odborníci 
a odborná veřejnost. Z tohoto důvodu jsme se obrátili 
na Ing. arch. Kovačeviće (a jeho studio MOBA), který 
má kromě bohatých zkušeností ze zahraničí také 
výbornou znalost místního prostředí. Více jak čtyři 
roky pomáhal obci v řešení otázek budoucí výstavby 
a  vytváření veřejných prostor. Věříme, že v  rámci 
tohoto projektu naváže na svou předchozí práci 
a navržené řešení bude přínosem pro obec a převáž-
nou většinu místních obyvatel.

 � A jaká je představa investora?
Prostor, do kterého naše společnost hodlá inves-

tovat, vnímáme jako cennou hodnotu. Smyslem 
našeho počínání je prostor psárské návsi smysluplně 
využít. Úkolem pro architekta je navrhnout zástavbu 
tak, aby bylo maximálně zohledněno urbanistické 
hledisko a  respektovány závazné regulativy právě 
probíhající změny územního plánu. Je nutné se 
vypořádat také s parkováním. To bude pro majitele 
bytů umístěno přímo v podzemí plánovaných byto-
vých domů. Nebude tak důvod odstavovat auta na 

přilehlých pozemcích a majitelé budou mít pohodlný 
přístup do svých bytů, přímo ze suterénu domů. Dále 
řešíme optimální rozvržení velikostí bytů. V projektu 
by tak měly převládat vícepokojové byty určené 
převážně rodinám s dětmi na úkor malometrážních 
(jednopokojových) startovacích bytů, které mnohdy 
slouží spíše jako krátkodobé nouzové bydlení. U vět-
šiny přízemních bytů plánujeme bezba riérovost 
a přičlenění malé zahrádky. Předpokládáme, že o tyto 
byty projeví zájem především místní senioři, kterým 
jsme je připraveni přednostně nabídnout.

Samostatnou kapitolou, se kterou se musí archi-
tekti vypořádat, je veřejný prostor, který by měl sloužit 
občanům jako místo pro jejich přirozené setkávání. 
Prostor bude využíván také pro konání společenských 
a  komunitních akcí. Projekt je určen nejen lidem, 
kteří si zde pořídí nemovitost, ale všem obyvatelům 
Psár. Z  tohoto důvodu se již nyní zabýváme také 
využitím nebytových prostor, které v rámci tohoto 
projektu vzniknou. Dovolili jsme si proto připravit 
anketu pro místní občany, jejímž cílem je zjistit, o jaké 
služby bude v obci největší zájem. Velmi uvítáme, 
pokud nám v rozhodování pomůžete. Anketu nalez-
nete na webových stránkách naší společnosti (www.
staving-olomouc.cz).

Milan Zetocha, 
ředitel společnosti STAVING Olomouc s. r. o.

14. června 2017 byla veřejnosti představena architektonická studie budoucího využití psárské návsi, které 
se zúčastnilo 16 občanů. Těm, co se nemohli zúčastnit, je určen příspěvek Ing. arch. Kovačeviće, který vás 
s hlavními myšlenkami architektonické studie seznámí.

Projekt psárské návsi je pro náš ateliér dalším 
stupněm spolupráce s obcí Psáry, kterou jsme zahájili 
v  roce 2012 projektem Culburb. V  rámci tohoto 
projektu jsme vytvořili vizi pro Psáry a Dolní Jirčany, 
kterou jsme pojmenovali Ideální satelit. Tato vize se 
stala základem pro naše působení v  obci nejdříve 
jakožto organizátora soutěže a poté jako zpracovatele 
architektonické studie na úpravu návsi v  Dolních 
Jirčanech, která je dnes v pokročilém stadiu přípravy 
projektové dokumentace. Následovala architekto-
nická soutěž na novou školu, která se stala přelomo-
vou soutěží v celorepublikovém měřítku.

Dalším úkolem, který nám byl svěřen, je vypořádat 
se s územím původní psárské návsi, která ležela na 
místě dnešního autovrakoviště. Zájmem obce je vrátit 
do této jedinečné lokality veřejný život, vytvořit zde 
opravdové centrum Psár, jelikož historická náves je 
dnes obětována dopravě.

Aby se tato idea mohla naplnit, bylo třeba 

uskutečnit dva základní kroky. Změnit územní plán, 
tedy definovat regulativy tak, aby záměr vytvořit 
dostatečně velký veřejný prostor byl realizovatelný. 
Dalším krokem bylo přesvědčit investora, aby se 
s touto myšlenkou ztotožnil a projekt připravil v sou-
ladu s představami obce.

Změnu územního plánu připravilo naše architek-
tonické studio ve spolupráci s  obcí. Při definování 
využití území jsme stanovili maximální zastavěnost 
pod 30 % a 30% plochu zeleně, což je v zásadě stan-
dardní řešení. Hlavním parametrem a rozdílem oproti 
stávajícímu ÚP, který připravovaná změna přináší, je 
více než 50 % plochy pozemku zpřístupnit veřejnosti. 
Toto číslo se nakonec ustálilo na 53 %. Výšku zástavby 
jsme navrhli 13,5 m, ale při jednání na zastupitelstvu 
bylo požadováno, aby se výška snížila na 10 m nad 
stávajícím terénem. Tomuto požadavku jsme vyho-
věli. Dalším parametrem, který jsme stanovili, bylo 
definování poměru bytových a komerčních ploch.

psárská náves – stávající stav

Milan Zetocha, ředitel společnosti STAVING 
Olomouc s. r. o.
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V  průběhu projednávání změny ÚP se novým 
majitelem pozemků stala společnost STAVING 
Olomouc, která oslovila náš ateliér, abychom pro ni 
zpracovali návrh dle připravovaných regulativů. Kvůli 
možnému střetu zájmů jsme ukončili spolupráci 
s obcí Psáry a začali zpracovávat studii psárské návsi 
pro soukromého investora.

Spolupráce se soukromým investorem přinesla 
více než 7 různorodých variant, které se postupně 
rozvíjely a zpracovávaly. Nakonec jsme se shodli na 
variantě, která splňuje naše představy a zároveň je 
pro investora přijatelná. Tuto variantu jsme představili 
dopravní komisi obce Psáry a místním zastupitelům. 
Viz grafika na vedlejší straně.

Při zpracování architektonické studie jsme vychá-
zeli z parametrů, které byly nastavovány ve více než 
dva roky trvajícím procesu a vychází ze znalostí území. 
Cílem návrhu je především vytvořit několik stupňů 
veřejných a poloveřejných ploch tak, aby celý soubor 
domů přinesl co nejkvalitnější prostor pro uživatele, 
aniž by se vytvářely bariéry, ale spíše mentální hranice 
mezi prostorem veřejným a  soukromým. Prostor, 
který vzniká mezi potokem a zástavbou, je více než 
1 000 m2 velký. Jedná se o veřejný prostor, na kterém 

mohou probíhat veřejné akce. Dalším veřejným 
prostorem je tržiště. Jeho plocha je plánovaná pro 
dočasné trhy a  menší kulturní akce. Oba prostory 
jsou veřejně přístupné bez jakéhokoliv omezení. Tyto 
veřejné prostory jsou doplněny o další veřejná pro-
stranství podél ulice Kutná, kde jsou kromě nového 
chodníku pro pěší umístěna parkovací místa určená 
jen pro krátkodobé parkování, tedy pro zákazníky 
obchodů a uživatele služeb. Veškeré parkovaní pro 
obyvatele bytových domů je umístěno v podzemních 
garážích.

Vzhledem ke skutečnosti, že Povodí Vltavy plánuje 
revitalizaci přilehlého potoka a  vykácení náletové 
zeleně, snažíme se jednat o posunutí stávající lávky 
pro pěší tak, aby se veřejný život z nové návsi spojil 
s veřejným životem fotbalového stadionu.

Zlepšení stávajícího neutěšeného stavu, pohodlné 
a kvalitní prostředí pro místní obyvatele, to jsou cíle, 
za kterými jsme se v  případě psárské návsi vydali 
před několika lety. Jsme rádi, že investor naslouchá 
naším představám a snaží se vytvořit nejen kvalitní 
architekturu, ale také kvalitní sociální prostředí, které 
bude využívat většina obyvatel Psár.

Ing. arch. Igor Kovačević

Změna č. 6 ÚPnSÚ 

•	 z	celkových	100%	plochy	pozemku
	 ca	6	573	m2

•	 30%	maximální	zastavěná	plocha	pozemku
	 	ca	1	970	m2

•	 40%	zpevněná	plocha
	 ca	2	600	m2

•	 30%	minimální	nezpevněná	vegetační	pl.
	 ca	2	000	m2

•	 53%	minimální	veřejně	přístupná	plocha
	 ca	3	593	m2

zastavěná	plocha	
1854	m2

veřejně	přístupná	plocha	
3595	m2

nezpevněná	vegetační	plocha	
2140	m2

Návrh

zpevněná	plocha
1680	m2

Změna č. 6 ÚPnSÚ Návrh
ortofoto mapa psárské návsi – stávající stav

návrh řešení psárské návsi
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Sociální a kulturní komise
Vlasta Málková, místostarostka 

a předsedkyně sociální a kulturní komise

Poslední možnost přihlásit 
se na výlet do sklípku

Ti, kdo se chtějí přidat 23. a 24. září a užít si dvou-
denní výlet do sklípku s  návštěvou Telče, si musí 
pospíšit. Máme několik posledních volných míst!

Cena zájezdu je 1690 Kč. Zahrnuje dopravu auto-
busem, ubytování, snídani, pobyt ve sklípku, degu-
staci vína, burčák, teplou večeři, raut, vstup na zámek 
Telč a do Malovaného sklípku.

Zájemci najdou přihlášku na webu www.psary.cz, 
platbu lze provést u paní Šimkové na OÚ Psáry.
Více informací podá Vlasta Málková: 
malkova@psary.cz, tel. 602 714 101.

Chcete se stát sponzorem knihy 
o  historii našich obcí? Máte jedi-
nečnou příležitost!

Za částku v minimální hodnotě 1000 Kč budete 
uvedeni (občan nebo firma) v  knize 
jako sponzor a navíc získáte 
knihu podepsanou autor-
kou. Vybrané prostředky 
napomohou pokrýt nákla-
dy na tvorbu kvalitní gra-
fiky, tisk a vazbu knihy.

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

Blahopřejeme našim občanům, kteří v červenci a srpnu oslaví 
významné životní jubileum

Krkošková Mária 90
Jeřábková Miroslava 85
Demeterová Vlasta 83
Skřivan Jaroslav 83
Kostílková Marie 82
Kondač Andrej 81
Grasserová Kateřina 80
Kamenický Jiří 75
Nekolná Jindřiška 75

Čermáková Jiřina 70
Dzian Josef 70
Horová Věra 70
Kalousek Jindřich 70
Pištěk Bedřich 70
Šmuk Oldřich 70
Taláb Bedřich 70
Vrabcová Ludmila 70
Žalmánek Josef 70

Gratulujeme k 95. narozeninám 
nejstarší občance Dolních Jirčan 

a Psár

paní Anně Mendové,
 která v Dolních JIrčanech žije již 

od roku 1925!
Do dalších let přejeme hodně 

zdraví!

Srpnová Shirley Valentine
Milovníci divadla, kteří se pravidelně účastní našich 

zájezdů za kulturou, nemusí být smutní, že přichází 
léto. Připravili jsme pro vás vstupenky na jedno 
z nejžádanějších a nejrychleji vyprodaných předsta-
vení posledních let – one woman show Shirley 
Valentine v podání nepřekonatelné Simony Stašové!

Shirley Valentine ovládne sál divadla ABC na 
Václavském náměstí ve čtvrtek 17. srpna od 19 hod. 
My se setkáme již v 17.15 na obvyklých zastávkách 
Psáry, OÚ Psáry a Dolní Jirčany a společně autobusem 
se dopravíme do Prahy. Cena vstupenek je pro naše 
občany opět poloviční než v pokladně divadla, tj. za 
250 Kč. Zakoupit si je můžete již nyní na OÚ Psáry 
u paní Šimkové.

Vydáte se s námi do Říma?
V letošním roce jsme probírali na Univerzitě třetího 

věku Řím a jeho památky. To motivovalo naše seni-
orky k návrhu prohlédnout si vše na vlastní oči.

Rozhodli jsme se tedy připravit 5–6denní autobu-
sový zájezd (3–4 noci) do Itálie s  návštěvou Říma. 
Cestu rozdělíme na dvě části a přespíme pravděpo-
dobně u jezera Lago di Garda, aby doba jízdy nebyla 
příliš dlouhá a  náročná. V  Římě uvidíme např. 
Vatikánská muzea, baziliku sv. Petra či Andělský hrad. 
Vyhlídkovým autobusem projedeme Řím s  tím, že 
na některých zastávkách vystoupíme a prohlédneme 
si pamětihodnosti.

Pokud vás návštěva Itálie zaujala, přihlaste se 
prosím nezávazně do 20. 7. u paní Vlasty Málkové: 
malkova@psary.cz, tel. 602 714 10.

Pokud bude dostatek zájemců, vše připravíme 

a  v  příštím Psárském zpravodaji se dozvíte bližší 
informace o  programu a  ceně zájezdu. Pokud váš 
zájem přetrvá, vyplníte závaznou přihlášku.

Fotosoutěž – téma Retro
POSLeDNí VýZVA!

I na další rok vyhlásila obec Psáry fotosoutěž, tentokrát na téma Retro. Z  vítězných fotek bude 
sestaven obecní kalendář pro rok 2018. Podrobné informace o soutěži najdete v minulých vydáních 
Zpravodaje.

Pozor, již se blíží uzávěrka soutěže – 31. červenec 2017!
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letni kino

Pohádkový les

Obec Psáry Vás srdečně zve  na

Co Vás čeká a nemine:
Pohádková trasa pro mladší děti (cca do 5 - 7 let), kde se setkají s rybičkou Nemo, pomohou roztřídit
Hihlíkovi licháče, zaskáčou si v bahně s prasátkem Pepinou a najdou spoustu dalších pohádkových
bytostí…

Na dobrodružné cestě pro starší děti (od 8 - cca do 12 let), která je vytvořená spíše jako soubor
táborových her, lapí pár krásných snů s obrem Dobrem, pomohou vyřešit zapeklitý problém Phinease a
Ferba nebo poznají, že skutečně s čerty nejsou žerty… Pro výběr této trasy je důležité, aby dítě umělo
číst a psát.

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

Pro děti i dospělé zahraje skupina Fishmeni. Občerstvení zajištěno. Pro dětské účastníky limonáda a
buřt zdarma. Doplňkový program aquazorbing. Na závěr akce po setmění (cca ve 20 hodin) ohnivá
show.

Pro děti zajištěny odměny na stanovištích a věcné ceny v cíli. Malování na obličej na startu / cíli.

Kdy:  
v sobotu 9. září 2017 od 13 do 18. 30 hod.
(poslední start v 17.00 hod.)

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

Startovné:
50,- Kč

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

Májové slavnosti
Tak jako v minulých letech, uskutečnily se Májové 

slavnosti i letos na dolnojirčanské návsi. Počasí orga-
nizátory, účinkující i  návštěvníky trochu napínalo, 
protože dopoledne bylo horko, následoval prudký 
déšť, ale úderem 13 hodiny se vyčasilo a program 
mohl začít. Již tradičně vystupovaly děti z místní školy 
a školky pod vedením svých paní učitelek, nechybělo 
ani vystoupení tanečního studia Hazard. Publikum 
rozesmáli naši ochotníci pod vedením Moniky 
Mrkvové, kteří připravili malou ochutnávku ze svého 
vystoupení. Stejně jako každý rok, čekalo na malé 
i velké diváky překvapení. Tentokrát to bylo vystou-
pení profesionálního bublináře Matěje Kodeše, jehož 
bublinová show okouzluje dětské i dospělé publikum 
po celém světě. Není divu, vždyť Matěj za svou již 
téměř desetiletou kariéru nasbíral nespočet světových 
rekordů, které jsou zapsány v databázích Guinness 
World Records, Elite World Records a české Agentury 
Dobrý den.

Pro milovníky dobré kávy připravili páťáci 
Kavárničku, kde se podávaly ke kávě i  nejrůznější 
sladkosti. Náves byla naplněná stánky s  bohatým 
sortimentem. Děti se svezly na kolotočích, zadováděly 
si na skákacím hradu nebo využily dílniček a malování 
na obličej.

Velmi obdivovanou částí slavností bylo předvedení 
zásahové techniky dolnojirčanských hasičů. Někteří 
z nich byli navíc odměněni za statečnost a osobní 
přístup při záchranné akci ve Zvoli, kde si sáhli sku-
tečně na dno svých sil. Od obce dostala JSDH kromě 
poděkování také čtyři nové přílby.

Odpoledne zpříjemnilo také vystoupení popové 
skupiny PHONETIX, které moc děkujeme za hezký 
zážitek nezištně věnovaný všem účastníkům akce.

Poděkování patří samozřejmě všem, kteří se na 
akci podíleli a  přispěli tak k  pohodovému 
odpoledni.
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Jiřina Hiršlová

Jarní výlet k Bodamskému jezeru
Tak jsme zase vyrazili na výlet. Od 14. do 16. května 

jsme se těšili návštěvou krásných míst v Německu 
i  ve Švýcarsku (zámek Herrenchiemsee, Bodamské 
jezero, městečka Stein am Rhein a Meersburg, Rýnské 
vodopády či středověké město Kostnice), a to v naprosto 
ideálním počasí – prostě objednávka tam nahoře 
byla vyslyšena.

Díky promyšlenému programu naší průvodkyně 
paní Jitky Svobodové a dobré organizaci paní Málkové 
jsme navštívili tyto velmi fotogenické lokality v klidu 

a pohodě a současně jsme měli čas vstřebávat jejich 
atmosféru třeba posezením v kavárničce uprostřed 
historického centra, na lavičce u jezera nebo u něčeho 
dobrého k jídlu a k pití.

Pěkné ubytování a poutavý program nás naladily 

na další poznávání krásných míst doma i za humny.
Tak pojeďte příště s námi, stojí to opravdu za to.

Marcela Miklová

Krásný výlet s kulturním zážitkem
Naše sociální a  kulturní komise nám v  květnu 

připravila nevšední pondělní program. V odpoledních 
hodinách jsme přijeli autobusem do Prahy na přísta-
viště pod Čechovým mostem, nastoupili jsme na loď 
Bohemia a za krásného slunečného počasí jsme se 
plavili po Vltavě. Jízda byla doprovázena výkladem 
k jednotlivým památkám, které jsme míjeli po obou 
březích. K tomu bylo možné se občerstvit v lodním 
baru. Po cca hodinové plavbě jsme znovu nastoupili 
do autobusu, který nás odvezl k Muzeu, odkud jsme 
přešli do divadla Studio Dva. Divadelní představení 
Hvězda s Evou Holubovou jsme si užívali. Herečka 
podala vynikající výkon, smáli jsme se od začátku do 
konce. Nejednalo se o  žádný laciný humor, ale 
o veselé zážitky ze života. Po skončení představení 
nás autobus odvezl zpět domů do Psár. Děkujeme 
členkám sociální a kulturní komise za vydařený výlet, 
na který budeme dlouho vzpomínat, a  také panu 
Adámkovi za zajištění odvozu autobusem.

Marcela Miklová

Jak jsme si letos užívali víkend v Kobylníkách
Již 13. rokem se druhý červnový víkend sešli pří-

znivci aktivního života a cvičení ze Psár a okolí v osadě 
Kobylníky u Slapské přehrady, aby zde zažili báječné 
chvíle při cvičení a relaxaci.

Setkání jako každý rok připravila Mgr. Daniela 
Vydrová. Protáhli jsme svá těla při cvičení jóga pilates, 
dance pilates, zdokonalili jsme relaxační a dechové 
techniky. V sobotu podvečer mezi nás přišla zakla-
datelka pilates v Čechách Mgr. Renata Sabongui, se 
kterou jsme absolvovali velmi výživné a dynamické 
cvičení pilates.

Zpocená těla jsme osvěžili v  chladné vodě pře-
hrady a  odebrali se k  táborovému ohni, kde nám 
Slávek Vydra přichystal hody – grilovanou krůtu se 
zeleninovými saláty. Počasí nám přálo, u  táboráku 
jsme dlouho vydrželi. Nicméně ráno nás čekal ještě 
dopolední blok cvičení a masáže.

Pak jsme absolvovali závěrečné osvěžení v  pře-
hradě a  loučení. Nezbývá než poděkovat Daniele, 
Slávkovi i Renatě za krásný víkend Těšíme se, až se 
příští rok sejdeme ve zdraví a pohodě znovu.
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Mgr. Daniel Kohout, nový ředitel Základní školy Amos
Vysokoškolské vzdělání jsem získal na Pedagogické 

fakultě Jihočeské univerzity pro učitelství fyziky, 
technické výchovy a informatiky. V průběhu svých 
zaměstnání jsem absolvoval řadu dalších různých 
vzdělávacích programů, kurzů, školení a seminářů. 
Mimo hlavní zaměstnání jsem si vyzkoušel práci 
i v jiných subjektech (např. jako lektor IT seminářů pro 
dospělé, správce počítačové sítě, webový administrátor 
či spolupracovník pro výzkum trhu a  veřejného 
mínění).

Po těchto úvodních zkušenostech jsem nastoupil 
na velkou sídlištní školu v Praze, kde jsem pracoval 
jako učitel fyziky, informatiky, tělesné výchovy, pra-
covních činností a třídní učitel. Mimo vzdělávání žáků 
jsem získal zkušenosti s pořádáním a vedením mimo-
školních akcí, přípravou sportovních kurzů a  škol 
v přírodě. V následujícím období jsem se stal zástup-
cem ředitele školy, což poněkud změnilo těžiště mé 
práce (řízení a koordinace spolupracovníků, zpracování 
plánů, koncepcí, výkazů a další dokumentace, komu-
nikace a externí vztahy školy atd.).

V roce 2009 jsem začal pracovat jako koordinátor 
na stavbě nové základní školy v Říčanech. Zpracoval 
jsem koncepci základního školství ve městě, připra-
voval logistické, administrativní a personální zázemí, 
podílel se na nastavování provozních procesů nově 
vznikající organizace. V roce 2010 jsem se stal ředi-
telem Základní školy u Říčanského lesa a odpovídal 
za chod školy ve všech oblastech. V  nově vzniklé 
organizaci jsem zabezpečil personální obsazení školy 
a  řídil pracovníky, dohlížel na plnění koncepce, 
odpovídal za odbornou úroveň a rozvoj výchovně-
-vzdělávací práce, zajišťoval materiálně-technické 
podmínky školy a efektivnost využívání finančních 
prostředků. Počet žáků rostl skokově každým rokem 

a během mého působení tak vyrostla jedna z nej-
větších škol v okrese Praha–východ.

V posledních třech letech jsem přenesl zodpověd-
nost na sebe a vybudoval vlastní malou společnost. 
Těžiště její činnosti spočívá v poskytování spedice, 
účetních služeb a konzultačním servisu se specializací 
na příspěvkové organizace. Doplňující aktivitou je 
pak koučink a  komplexní poradenství ředitelům 
školských zařízení pro výkon jejich funkce.

Od 1. 8. 2017 jsem jmenován ředitelem Základní 
školy Amos, kde bych chtěl zúročit svých 13 let zku-
šeností z  vykonávání učitelské profese a  směrovat 
školu k poskytování kvalitního vzdělávání v přátelské 
a nekonfliktní pracovní atmosféře, kde se žáci a vyu-
čující vzájemně respektují, škola je baví a rádi do ní 

Martina Šmerglová, nová ředitelka Mateřské školy Štědřík
Narodila jsem se v roce 1973, jsem vdaná, mám 

tři děti. Ve Psárech trvale žiji téměř dvacet let. Mám 
maturitu v oboru dětská sestra, v oboru předškolní 
a mimoškolní pedagogika a řadu osvědčení získaných 
na různých vzdělávacích kurzech.

Do zaměstnání jsem nastoupila hned po maturitě 
jako sestra u lůžka na neurologické oddělení a svoji 
profesní zdravotnickou dráhu jsem zakončila jako 
vrchní sestra téhož oddělení. To mi přineslo cenné 
zkušenosti v oblasti organizování práce, zaměstnanců 
a v oblasti komunikačních dovedností.

V září 1999 jsem změnila obor a nastoupila profesní 
dráhu učitelky v  mateřské škole ve Psárech, kde 
pracuji dodnes. Ještě před změnou právního subjektu, 
tj. včleněním mateřské školy pod základní, jsem 
zastupovala ředitelku mateřské školy.

Mezi mé další zkušenosti patří dlouholeté orga-
nizování letních dětských táborů a práce pro obec. 
Od roku 2001 aranžuji kroniku vítání občánků, jsem 
členkou Komise pro vzdělávání, Sociální a kulturní 
komise a od listopadu 2014 zastupitelkou obce.

Jako ředitelka samostatné mateřské školy Štědřík 
bych ráda zúročila svoje dlouholeté zkušenosti 
a vytvořila komunitní mateřskou školu propojenou 
se životem obce, mateřskou školu podporující zdravý 
rozvoj osobnosti dítěte a  zdravý životní styl. 
Mateřskou školu, pro kterou by byly charakteristické 
přívlastky otevřená, ekologická, komunitní, bezpečná, 
zdravá.

 Otevřená novým výchovně vzdělávacím metodám, 
formám práce, prvkům alternativních směrů, otevřená 
v  komunikaci s  rodiči. Ekologická z  hlediska kom-
plexního přístupu k životu, chápání skutečnosti, že 
jsme součástí planety Země, jejího koloběhu, rytmu. 
Komunitní nabízením a podporováním společných 
setkávání rodičů, mezigeneračních setkávání, pozná-
váním zajímavých míst v obci a jejím blízkém okolí 
(rozvoj rodáctví). Bezpečná stanovením hranic, vytvá-
řením rituálů, dodržováním řádu ve smyslu koloběhu, 

uplatňováním vlídné důslednosti a komunikace při 
řešení problémů. Zdravá z pohledu výživy a životního 
stylu a  zapojením do některých preventivních 
programů.

Práce s  předškolními dětmi vyžaduje odborné 
znalosti, míru empatie, mnoho tvůrčí aktivity i schop-
nost improvizace. Osobně podporuji prožitkové 
učení, tvořivost, práci ve skupinách, práci na projek-
tech a partnerský, avšak důsledný přístup. Mateřská 
škola by měla být místem, kde se stále něco děje, 
kde dominuje hra, zážitek, zajímavá činnost.

Přeji pohodové a příjemné léto 
Martina Šmerglová

Představení nových ředitelů ZŠ a MŠ
V červnu byli jmenováni ředitelé nové školy i škol-

ky. Základní školu Amos povede od 1. 8. 2017 
Mgr.  Daniel Kohout, v  čele Mateřské školy Štědřík 
bude Martina Šmerglová. Oba byli jmenováni na 
základě doporučení konkurzní komise. Do konkurzu 
na ředitele základní školy se přihlásili dva uchazeči, 
o pozici ředitelky školky se ucházely čtyři kandidátky. 
Kvalitu uchazečů posuzovala pětičlenná komise 
složená ze dvou zástupců zřizovatele, zástupce České 

školní inspekce, zástupce Krajského úřadu 
Středočeského kraje a nezávislý odborník z oblasti 
školství. Kromě kvalifikačních předpokladů předložili 
uchazeči koncepci rozvoje školy a v ústním pohovoru 
museli dokázat podrobné znalosti nejen v pedago-
gických otázkách, ale i v oblasti legislativy, ekonomiky 
a managementu a personálního řízení. Oběma novým 
ředitelům gratulujeme, přejeme hodně energie do 
nové práce.

Škola chodí, rodiče mají vždy dostatek informací a možnost 
podílet se na dění ve škole. Nejsem vyhraněným 
zastáncem určitého pedagogického směru, důraz 
kladu na to, aby se vyučovalo zajímavě, pro žáky 
přitažlivěji, s využitím vhodných metod a učebních 
stylů. Podporuji komplexní vzdělávání, které má být 
nadřazeno encyklopedickému pojetí učení a bezmy-
šlenkovému memorování. Je pro mne navíc důležité, 
aby škola byla pro žáky nejen vzdělávací institucí, 
ale i místem, kde se dá podnikat spousta zajímavých 

věcí. Jedinečnou příležitost pro rozvoj školy spatřuji 
v  plánovaném rozšíření kapacity o  druhý stupeň 
a přesunu do nové školní budovy.

Kontaktovat mě je možné na e-mailové adrese 
kohout@psary.cz nebo telefonním čísle 725 850 911. 
V průběhu letních prázdnin bude také zprovozněn 
nový školní web www.zsamos.cz, kde bude postupně 
zveřejňováno maximum informací.

S přáním pohodových prázdnin 
Mgr. Daniel Kohout

Přerušení provozu MŠ Štědřík
Provoz Mateřské školy Štědřík bude přerušen 

od 1. 8. do 1. 9. Mateřská škola se v novém školním 
roce dětem otevře v pondělí 4. 9.
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Dana Kristen

Ahoj školko, ahoj prázdniny!
Ahoj školko, na shledanou, nazdar, těpic, ádié – 

slova závěrečné písničky, kterou se předškoláci loučili 
se školním rokem 2016/2017, nás přenesla na samý 
práh hlavních prázdnin. Školní rok utekl jako voda 
v Zahořanském potoce a nejen děti jsou o rok starší. 
Za deset dlouhých měsíců si děti odnášejí spoustu 
zážitků, které jim paní učitelky v jednotlivých třídách 
zprostředkovaly na základě školního a třídního vzdě-
lávacího plánu. Bohaté programy jak v řízených, tak 
i  spontánních činnostech dětem rozšířily obzory 
poznání ze všech oblastí výchovně-vzdělávací práce. 
V  novém školním roce 2017/2018 se otevírá opět 

5 tříd – 2 třídy předškoláků, 3 třídy smíšené. Mateřská 
škola se v  polovině prázdnin stává samostatnou 
školskou právnickou osobou s  novým názvem 
MŠ Štědřík pod vedením Martiny Šmerglové. Ta byla 
na základě výběrového řízení, které proběhlo koncem 
května, jmenována do pozice ředitelky školy od 
1. srpna 2017. Budoucím školákům přejeme hodně 
úspěchů ve škole, všem dětem radostné prázdniny 
plné sluníčka, spokojenosti a  pohody. Na stávající 
i  nové „školkáčky“ se těší v  novém školním roce 
pedagogický kolektiv i ostatní zaměstnanci školky.

Krok za krokem k nové škole
12. 4. 2017  bylo vydáno stavební povolení na 

novou školu
21. 4. 2017  návštěva paní ministryně K. Valachové
24. 4. 2017  konzultace projektu na SFŽP – dotace 

na výstavbu veřejné pasivní budovy
28. 4. 2017  odeslána žádost o registraci projektu 

na MŠMT
12. 6. 2017  schválení zadávací dokumentace ze 

strany MŠMT
18. 6. 2017  podání dotační žádosti na SFŽP – 

50 mil. Kč na pasivitu školní budovy
červen 2017  posuzování projektové dokumenta-

ce nové školy odbornou komisí

Jiří Michna Bc., zástupce vedoucího Městské policie Jesenice

Výběr z událostí Městské policie Jesenice 
od poloviny března do poloviny května 2017

 y 15. března v  dopoledních hodinách byla při 
provádění hlídkové činnosti zjištěna pomalovaná 
čekárna autobusové zastávky Psáry. Událost byla 
zdokumentována a předána příslušnému odboru 
OÚ Psáry, Dolní Jirčany.

 y 27. března v  ranních hodinách poskytla hlídka 
MP Jesenice součinnost SDH Psáry při likvidaci 
havárie vozidla, ze kterého unikal olej. Hasiči na 
místě havárii zlikvidovali.

 y 27. března v  odpoled-
ních hodinách poskytla 
hlídka MP součinnost 
hlídce PČR Jílové při 
zadržení hledané osoby 
v ul. Akátová, Psáry.

 y 2. dubna v 10.50 hod. 
poskytla hlídka MP 
pomoc těhotné řidičce 
motorového vozidla 
s  výměnou píchlé 
pneu ma tiky.

 y 4. dubna ve večerních hodi-
nách vyjížděla hlídka MP k fot-
balovému hřišti v obci Psáry, kde 
na tribuně pro diváky sedělo několik 
osob, které zde popíjely alkohol. Strážníci 
po provedení nezbytných úkonů osoby z místa 
vykázali.

 y 12. dubna v  nočních hodinách přijala hlídka 
oznámení o  nezajištěných oknech u  objektu 
novinového stánku u autobusové zastávky Štědřík. 
Strážníci po prověření oznámení kontaktovali 
majitele, který se dostavil na místo a  objekt si 
zabezpečil.

 y 1. května v dopoledních hodinách byla při pro-
vádění hlídkové činnosti zjištěna pomalovaná 

čekárna autobusové zastávky Dolní 
Jirčany. Událost byla zdoku-
mentována a předána pří-
slušnému odboru OÚ Psáry, 
Dolní Jirčany.

y 1. května ve 13.43 hod. 
vyjížděla hlídka k opilému 
muži, který ležel v prostoru 
čekárny autobusové zastáv-
ky v ulici Psárská. Po příjez-
du na místo strážníci zjistili, 
že muž není zraněn a jeho 

stav nevyžaduje lékařské 
ošetření. Muž hlídce sdělil, že 

se vrací z  oslavy a  že bydlí 
nedaleko. Poté z  místa odešel 

domů.

y  Ve výše uvedeném období strážníci 
prováděli 2× měření rychlosti a  řešili 10  pře-

stupků na úseku dopravy a veřejného pořádku.

Odvoz odpadních vod
tel. 602 504 174

Doučování AJ
Pro dvě 11leté děti hledáme 

lektora (-ku), i studenta (-ku) ke 
konverzaci v AJ, min.1x týdně, 

místo: Psáry.
Nabídky na email: gsrt@seznam.cz
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Terka Meduňová

Domácí zmrzlina

Terka  a Bára Meduňová

Tak a je tu letní číslo a hurááááá 
konec školy. Určitě se těšíte na 
prázdniny! Pojedete na různé 
tábory, k babičkám, na dovo-
lenou k moři a tam si pořádně 
užijete a podniknete různé 
další zajímavé a dobrodružné 
výlety. Až přijedete od moře, 
tak většina z vás se bude podo-
bat trochu černouškům. Toto 
léto bude určitě hodně teplé a 
proto jsme si pro vás připravili 

recept na výbornou zmrzlinu, 
která vás krásně osvěží stejně 
jako nás v redakci. Další osvě-
žení na vás čeká u jazykového 
koutku, vtipů a reportáže z jar-
ního natírání laviček zakonče-
ného pizza párty. Příští rok už 
budete zase o ročník výš. Po-
kud jdete na novou školu nebo 
gymnázium, tak ať se vám tam 
líbí. A teď hurá do čtení!

Recept na výbornou osvěžující 
zmrzlinu:

• 600g slazeného kondenzova-
ného mléka (salko)

• 600ml smetany ke šlehání

• 1 lžička vanilkového extrak-
tu nebo jiná příchuť dle vaší 
volby 

Postup: 

Kondenzované mléko, smetanu ke 
šlehání a vanilku ŠLEHEJTE. A až 
budou ingredience rozšlehány tak 
nalijte do formy a dejte do mrazá-
ku. V mrazáku to nechte jeden den 
a pak hurá máme zmrzlinu.

Všem členům PSINY zmrzlina moc 
chutnala

Záchranářské plavání

PSINA vyrazila do ulic a lidí se pta-
la na otázku: Do jaké země byste 
chtěli o prázdninách vyrazit?

Země, která nejvíce uspěla, byla 
Anglie a druhé bylo Španělsko. Po 
jednom hlase získal např. i Mada-
gaskar, Srí Lanka, Kanada, Nový 
Zéland nebo třeba Emiráty. A jed-
na paní se chystá do Jugoslávie ;-)

Anketa

Úvodník

Toto plavání je o tom, že se učíte 
zachraňovat ve vodě. Naučit se to 
můžete v Aquapalace Praha.

  Jezdí se i na závody. Na závodech 
se plave např.: tažení panáka na zá-
dech, zapínání panáka, pravda atd. 
Toto plavání je moc zábavné. Na 
závody se jezdí obvykle v sobotu, 
také mohu být i dvoudenní.

JAK PROBÍHAJÍ ZÁVODY

Závody začínají ráno rozplavb-
bou. Po rozplavbě následuje za-
hájení závodů. Pak se začne plavat 
podle kategorií. Jsou tam různé 
disciplíny.  Já jsem se rozhodl, že 
jednu disciplínu popíšu. Jmenuje 

se záchrana tonoucího. 
Odstartuje se a první 
vystartuje. Plave 3 bazé-
ny. 1. bazén plave kraul, 
2. bazén plave prsa a 3. 
bazén znak. Když dopla-
ve, mávne na druhého 
závodníka a ten v košili 
(při starších kategoriích 
už v kalhotách a v košili) 
vystartuje a plave pólis-
tický kraul na pomoc prv-
nímu závodníkovi. Když k 
němu doplave, chytí ho 
v podpaží a táhne ho na 
druhou stranu. 
Tomáš Sklenář a Jéňa Sklenář 
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Anička Krbcová

AJ koutek

Františka Běťáková a Kiki Janečková

Křížovka
Vodorovně

4. Povalování se na slunci

6. Pomůcka pro potápění

7. Nejlepší část roku

8. Hodnocení ze školy

Svisle

1. Krvelačný bodavý hmyz

2. Prázdninový pobyt pro děti

3. Studený (a moc dobrý) smetanový krém 

6. Krvelačný bodavý hmyz

Prázdniny jsou za dveřmi a s nimi 
i dovolené v cizině. Parné léto u 
moře a líní rodiče znamenají, že 
si pití a zmrzlinu budeme muset 
objednat sami. Připravili jsme 
pro vás pár důležitých slov a frá-
zí, které prostě musíte znát. Hol-
ky a kluci, napište nám, jak jste si 
prázdniny užili!

Can I have ? – Můžu dostat ?

Can I have ice cream please? – 
Můžu prosím dostat zmrzlinu?

two bowls – dva kopečky

Where is the toilet? – Kde je zá-
chod?

good morning – dobré ráno

good afternoon – dobré odpo-
ledne

good evening – dobrý večer

good night – dobrou noc

sea – moře

beach – pláž

sunbed – lehátko

breakfast – snídaně

lunch – oběd

dinner – večeře

drink – pití 

Can you help me? – Můžete mi 
pomoct?

Anička Krbcová, Jakub Jedlička

Natírání laviček
V pátek 2. června redaktoři Psi-
ny natírali lavičky v Dolních Jir-
čanech.

Protože nás bylo hodně, stihli 
jsme lavičky na pobytové louce 
na Štědříku i na Landoru. 

Samozřejmě jsme je nejprve 
museli ošmirglovat, následně 
otřít a až potom jsme je teprve 
mohli natřít teakovým olejem. 

Hodně jsme se nasmáli a nedě-
lali jsme si hlavu ani s tím vším 
nepořádkem a olejem, jež nám 
utkvěl na oblečení. 

Kolemjdoucí občané nám fan-
dili a rádi nám lavičky uvol-
nili. Náš pracovní pátek jsme 

zakončili velkou pizza-párty 
s domácí limonádou, kterou 
připravily holky Meduňovy. V 
příštím díle se můžete těšit i na 
její recept. 

Děkujeme za pomoc: Jeník, 
Kulík, Bára, Fany, Marek, Tomáš, 
Kuba, Lucka, Anička, Terka.
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Marek Pavlas

Tvoření z krepového papíru

ŽRALOK BÍLÝ
Žralok bílý dříve často nazývaný 
žralok lidožravý. Tento žralok se vy-
skytuje nejčastěji v pobřežních vo-
dách. Jeho maximální délka je přes 
6 metrů a váží více než tři tuny. Pa-
tří k nejrychlejším žralokům. Do-
káže plavat na krátkou vzdálenost 
rychlostí až 56 km/h. Pohlavně do-
spělý bývá až po 26 letech a dožívá 
se i více než 70 let. Ve skutečnosti 
tito žraloci člověka systematicky 
neloví, smrtelných útoků bývá v 
průměru jen 1,5 ročně. Živí se pře-
devším mořskými rybami a savci. 
Je zajímavý ale nebezpečný.

Ondra Tománek, Lucka Vodičková

Vtip čísla
Ve škole na poslední hodině říká 
paní učitelka:

„Kdo odpoví na moji otázku jako 
první, může odejít domů.“ 

Pepíček vyhodí jablko z okna a 
paní učitelka se ptá: „Kdo to udě-
lal?“ Pepíček řekne: „Já, na shleda-
nou.“

1. budeš potřebovat krepák, nůžky 
a provázek

2. ustřihni kus krepáku, přibližně 
1/3

3. pruh krepáku rozlož před sebe, 
přelož na půlku a na straně roz-
střihni. Znovu přelož a rozstřihni 
– pokud máš 4 vrstvy na sobě, je 
to správně

4. od kraje začni skládat harmoni-
ku

5. pokud to vypadá takto, děláš to 
dobře

6. harmoniku uprostřed převaž 
provázkem, uzlík utáhni, konce 
odstřihni

7. postupně roztáhni vrstvy papíru 
na jedné straně

8. to samé udělej i na druhé straně

9. a máš nádhernou ozdobu

10. nebo třeba pejska;-)
Františka Běťáková a Kiki Janečková
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Komiks

Lucka Vodičková
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Firmy, jak je neznáte
Renata Malinová

Poctivá ruční výroba Slévárny Nosek: 
Z kovošrotu třeba krásné nové kliky

Koupili jste starší byt nebo chalupu a vyhodili staré okenní či dveřní kování? Chyba! Příště s ním zajděte 
k  odborníkům, kteří mu vrátí původní podobu, a  vaší rodině tak může spolehlivě sloužit dalších sto let. 
Nemusíte ani jezdit daleko. Slévárna Nosek v  Psárech totiž umí i  z  kovošrotu vykouzlit spoustu krásných 
nových věcí. A nejen to, jak se můžete dočíst v našem rozhovoru s výrobním ředitelem Karlem Drábkem.

 � Kdy se začala psát historie Slévárny Nosek?
Opravdu dávno. Pan Nosek starší se vyučil sléva-

čem a až do konce života se profesně věnoval výrobě 
klik a kování na dveře, okna, nábytek. Včetně vyrábění 
replik pro historické objekty jako jsou hrady a zámky. 
Do roku 1989 pracoval v pražském státním podniku 
uměleckých řemesel, pak se osamostatnil a založil 
vlastní firmu. Začínal s ní v Dolních Jirčanech tím, že 
si v  garáži postavil pec. V  podnikání se mu dařilo, 
nejdřív různě přistavoval, až nakonec slévárna pře-
sídlila sem do areálu v Psárech, kde máme všechny 
provozy takzvaně pod jednou střechou. Rodinná 
firma také postupně přešla z otce na syna.

 � Důvodem stěhování firmy byl nárůst zakázek?
Ano, původní prostory začaly být po pár letech 

pro naši zakázkovou výrobu malé a musím říct, že 
i  nyní máme zakázek stále dost. Bývalý statek 
v Psárech jsme koupili před nějakými osmi lety a bylo 
to dobré rozhodnutí. Mimo jiné i s ohledem na sou-
sedy, protože třeba pilování, broušení, letování je 
přece jen trošku hlučnější provoz a v klasické rodinné 
zástavbě ho musíte více omezovat.

 � Kdo jsou vaši zákazníci?
Klientelu máme rozmanitou. Dlouhodobě již od dob pana Noska staršího spolupracujeme třeba 

s  památkově chráněnými objekty. Jsou specifické 
určitým typem kování, který není úplně snadné 
nahradit, ale my to umíme. Stačí nám, když se docho-
vá třeba jen jediná původní klika, umíme podle ní 
vyrobit repliky a ve stejném stylu doplnit všechno 
ostatní kování. Takto jsme se podíleli na rekonstruk-
cích zámků Hluboká nad Vltavou či Radim, na opra-
vách Pražského hradu, budov parlamentu, Pachtova 
paláce a podobně. Historické kousky vyrábíme i pro 
filmaře. Staré kování, kliky nejčastěji do reklam pro 
zahraniční produkce. Ale dělali jsme i pro barrandov-
ské ateliéry a  loni na podzim mosazné kování do 
zahraničního filmu o Einsteinovi.

 � Děláte naopak i něco ultramoderního?
Samozřejmě, protože řada lidí má svůj osobitý styl 

a chce se odlišovat. Pro představu, jednomu zákaz-
níkovi jsme do domu vyráběli jedinečný model kliky 
s  jeho monogramem. Jinému klientovi zase kliku 

podle tvaru jeho prstů, aby mu dobře padla do ruky. 
Zhotovujeme ale i  netradiční madla nebo kovové 
vybavení kuchyní a koupelen.

 � Přicházejí i nějaké speciální objednávky?
I toho je hodně. Obrovské zábradlí, skoro dva 

metry velká lžíce do reklamy, madlo ze šišek, číselné 
tabulky na lokomotivy, pomníky, garnýže. Z Vídně 
jsme měli zakázku na krbové nářadí a  dodáváme 
i  jinam do zahraničí. Do Japonska, Švýcarska, 
Německa, na Slovensko.

 � Oslovují vás i  lidé, kteří staví klasický rodinný 
dům?

Jistě, ne každý chce mít doma pomosazené kliky 
z hobby marketu, které mají všichni a které se za pár 
let vykloktají a je potřeba kupovat nové. Naše kování, 
respektive klika se štítkem, je o něco dražší, ale vyrábí 
se z  plné mosazi podle původních receptur, takže 
vám vydrží sto let. Maximálně musíte kování přeleštit, 
když časem trošku zajde. Případně pokud chcete 
udržovat výrobky v  lesku stále, ošetřete je jednou 
týdně cídidlem Sitol, jako to dělaly naše babičky. 
Přípravek naneste, nechte zaschnout a poté suchým 
hadříkem setřete.

 � Co si mám představit pod tou původní recep-
turou?

Jednoduše řečeno nejde o žádnou strojovou ani 
pásovou výrobu, u  nás je za vším výhradně ruční 
práce. Ať už zhotovujeme jeden nebo sto kusů, 

všechno děláme ručně, stejně jako před desítkami 
let. S každým výrobkem strávíme stejný čas, výroba 
se nedá nijak urychlit, protože i s ohledem na ruční 
opracovávání nemůžete zkrátka nic uspěchat. A jak 
jsem už říkal, základem všeho je klasická poctivá 
mosaz. Tím vším navazujeme na tradiční výrobu první 
republiky. Pouze místo koksové pece máme novou 
plynovou.

 � Takže formujete klasicky do písku?
Celá technologie naší výroby je tradiční. To zna-

mená, že začínáme vymodelováním zadaného 
výrobku z hlíny a  ručně pokračujeme formováním 
do písku s pomocí kovových rámů, které se na sebe 
přikládají. Když se pak rámy oddělí, máme jakousi 
dutou formu tvaru, který potřebujeme na odlití. 
Samotné formování trvá dva až tři dny, pak se odlévá. 
Do otvorů vyrobené formy nalijeme vyčištěný roz-
tavený materiál, ze kterého má být produkt vyroben. 
Po odlití, vyklepnutí a  odříznutí přichází na řadu 
zaměstnanci, kteří se zaměřují na povrchovou úpravu 
– soustružník, brusič, leštič. Pokud jde o materiál pro 
výrobu, většinou ho objednáváme v  kovošrotu. 
Ze  starých nepotřebných věcí tak uděláme třeba 
krásnou novou kliku.

 � Jaké profese u vás najdeme?
Celkem je nás ve firmě šestnáct, včetně vedení 

a administrativy, z toho 12 lidí se podílí na výrobě. 
Většinou jde o  zdejší starousedlíky ze Psár nebo 
Jirčan, dva pracovníci dojíždějí – z Radlíka a z Prahy. 
Profesně tu máme slévače, truhláře, brusiče, leštiče 
ve věku kolem čtyřiceti, padesáti let. Musím říct, že 
najít manuálně zručné pracovníky je v dnešní době 
dost obtížné. Máme specifické provozy, kde mají 
zaměstnanci odpovědnost za to, co vyrobí. A když 
se jim například klika nepovede, musí s její výrobou 
začínat znovu. A  to je dnes jen málokdo ochoten 
podstupovat.

Foto: archiv firmy
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Jan Honek, velitel SDH Psáry

Okresní kolo hry Plamen 2017 v Psárech
„Jedním ze stavebních kamenů naší celoroční mimoškolní činnosti je hra Plamen, která vznikla v  roce 

1972, a od té doby se pravidelně koná jeden ročník za druhým. Hra byla od prvopočátku organizována pro 
mladé hasiče, členy Svazu požární ochrany a posléze nástupnické organizace Sdružení hasičů Čech, Moravy 
a Slezska. Posláním hry je rozvíjet dětské znalosti, vědomosti a dovednosti v jednotlivých oblastech činnosti 
s  přihlédnutím ke specifické oblasti požární ochrany. V  současné době je do hry Plamen zapojeno přes 
40 000 dětí do 15 let.“

Toto jsou slova Sdružení hasičů Čech, Moravy 
a Slezska. Sbor dobrovolných hasičů Psáry (SDH Psáry) 
se s  vervou sobě vlastní a  pod výše 
citovanou pointou pustil do péče 
o mladé hasiče v Psárech v rámci jejich 
mimoškolní činnosti již v roce 2014.

Výsledkem odhodlání, všestranné 
péče, cíleného předávání znalostí 
a  dovedností, a  hlavně radosti nad 
průběžnými výsledky je po druhý rok 
účast mladých hasičů ve výše zmiňo-
vané hře Plamen.

A aby toho nebylo málo, SDH Psáry 
se ujal náročné organizace okresního 
kola hry Plamen, které se konalo 
v sobotu 20. května 2017. Účast týmů 
na vrcholu roční hry Plamen byla 
hojná. V kategorii Přípravka se zúčast-
nily dva týmy, v kategorii Mladších jedenáct týmů 
a v kategorii Starších sedm týmů. Celkem se na hřišti 
v Psárech hemžilo více než 210 mladých hasičů. Jejich 
sportovní a znalostní prověrku připravil tým tvořený 
trenéry SDH Psáry a také, za velkých díků, i trenéři 
jiných sdružení dobrovolných hasičů, speciálně SDH 
Jílové a  Dolní Jirčany a  všichni další dobrovolní 
pořadatelé. Nálada byla úžasná, vrcholné, všestranné 
a  fair play výkony všech závodníků byly šokující, 
a obecenstvo je po právu ocenilo. Akci korunovalo 
ideální počasí a všude bylo znát odhodlání závodníků 

a pořadatelů poskytnout všem nevšední zážitek.
A to by členové SDH Psáry nebyli správnými hasiči 

a sportovci, aby se touto cestou nepochlubili svými 
sportovními úspěchy. Ty jsou rok za rokem lepší a pro 
trenéry i  závodníky jsou odměnou a  motivací pro 
další ročníky hry Plamen a práce s dětmi. SDH Psáry 
se v kategorii Mladší umístil na velmi pěkném sed-
mém místě a  v  kategorii Starší na chvályhodném 
pátém místě.

Závěrem je tedy nutné ještě jednou všem velmi 
a vřele poděkovat, závodníkům za výkony a sportovní 
chování a všem pořadatelům za neuvěřitelné a velmi 
trpělivé odhodlání při organizaci přeboru.

Děkujeme obci Psáry za množství dárků 
pro účastníky soutěže. Mohli jsme tak 
ocenit vždy tři nejlépe umístěné děti 
v  každé kategorii, velkou radost udělaly 
prvním pěti umístěným v každé kategorii 
i dorty.

Velké poděkování si zaslouží Rapid 
Psáry, který nám bezplatně pronajal nejen 
hřiště, ale i celý areál.

Rádi bychom této cesty využili k dotazu, 
zda by se mezi čtenáři nenašli další šikovní 
mladí hasiči, a to již od věku čtyř let. Pokud 
ano, tak volejte na 603 182 279.

Díky všem

tréninkový kemp

Termín – Od pond ělí 31. 7. 2017 9:00 do pátku 4. 8. 2017 16:00
Místo konání – Fotbalové hřiště SK Čechoslovan Dolní Jirčany z.s. 
Organizátor –  SK Čechoslovan Dolní Jirčany z.s. O děti se budou starat školení trenéři 

Čechoslovanu společně s profesionálními trenéry FK Slavoj Vyšehrad

Trenérský tým:
Radka Hermanová -   SK Čechoslovan, licence UEFA “B”
Roman Škrabal, Ivan Nejedlý, Pavel Baxa - SK Čechoslovan, licence “C”

TRÉNINKOVÝ SPORTOVNÍ KEMP
SK Čechoslovan Dolní Jirčany
31. 7. 2017 – 4. 8. 2017
Kemp je otevřen pro kluky i holky narozené v letech 2003 – 2011

Program:
– Začínáme denně v 9:00 a končíme okolo 16:00
–  Kromě fotbalových dovedností bude kemp rozvíjet 

i všeobecnou pohybovou průpravu Vašich dětí
–  Schopnosti Vašich dětí budou rozvíjet kondiční trenéři 

a brankářští specialisté z brankářské Akademie Winter Academy
– Celotýdenní dovednostní soutěže o zajímavé ceny
– Zajištěn pitný režim i jídlo po celou dobu kempu
– Fotografi e pro děti z průběhu celého týdne
– Pro děti je také zajištěno koupání v bazénu
– V případě nepříznivého počasí bude zajištěn náhradní program

Cena za KEMP 2 990,- Kč

Balíček KEMP + soustředění 
5 490,- Kč

KONTAKT A PŘIHLÁŠKY:  
Romana Hájková, tel.: +420 602 100 530
e-mail: romana@skcechoslovan.cz
www.skcechoslovan.cz
https://www.facebook.com/SKČechoslovan

Václav Winter
profesionální trenér 
FK Slavoj Vyšehrad, 
licence UEFA “B”, 
provozuje Winter 
Academy

Vladimír Valouch
SK Čechoslovan, 
kondiční trenér, 
trojnásobný 
mistr světa ve 
sportovním aerobiku

170530_SKkemp_A5.indd   1 30.05.2017   12:46:21
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Lucie Libovická

SK Čechoslovan Dolní Jirčany slaví 85 let od svého 
vzniku

„Nejsme již jen fotbalovým klubem, ale sdružujeme kromě fotbalu i nohejbal, 
volejbal a tenis a do naší práce s mládeží zvažujeme i zařazení prvků atletiky. 
Zažíváme nebývalý členský rozmach, počet dětí se přehoupl přes stovku a celkový 
počet zaregistrovaných členů je více než dvě stě osob,“ říká Ing. Petr Jaško, před-
seda Sportovního klubu Čechoslovan Dolní Jirčany, se kterým jsme se sešli při 
příležitosti 85. výročí založení klubu.

 � Doba před 85 lety, kdy klub vznikal, se značně 
lišila od té naší. Jaká asi z vašeho pohledu byla?

Musela to být úžasná doba. Sice v roce 1932, kdy 
klub vznikl, bylo určitě hodně dřiny a  těžké práce, 
ale zároveň musela být plná nadšení a ideálů. O tom 
vypovídá i název, v dnešní době značně archaický, 
ale přesto krásný. Jen si uvědomte, Čecho a  ještě 
Slovan. Víc vlastenectví do jednoho názvu asi vložit 
nejde. Už se asi nedozvíme, jestli vzorem tohoto 
názvu byl SK Čechoslovan Chuchle, vzniklý o 6 let 
dříve, nebo Čechoslovan Košíře, který se v zimě 1925 
utkal s Unionem Žižkov o titul amatérského mistra 
republiky.

Dnes mi mimo Jirčany málokdo věří, že existuje 
klub s takto výjimečným názvem. Chtěl bych podě-
kovat především zakladatelům pánům Františku 
Kosteleckému, Karlu Baxovi a Antonínu Jeřábkovi za 
založení klubu s  takovou myšlenkou v  tehdejších 
podmínkách.

Dnešním mladým fotbalistům by jistě přišlo neu-
věřitelné, že jejich předchůdci jezdili k zápasům na 
valníku za traktorem či na kolech a dresy si pral každý 
hráč doma. Přesto radost ze sportu a  společného 
setkávání byla ohromná. Po skončení mnoha turnajů 
následovala zábava, dechovka hrávala někdy i  na 

hřišti.
 � Klub má ale v  podstatě 

dvě data svého vzniku.
Ano, jeho znovuzrození přišlo po 

roce 1968. Předtím nebyla příliš dobrá doba pro 
sport, zvláště v zemědělských Jirčanech, které značně 
poznamenala kolektivizace a tuhý socialismus pře-
lomu 50. a 60. let. Klub v roce 1968 svou činnost po 
13 letech obnovil a rok nato zrekonstruoval hřiště, 
které později za pomoci tehdejší cihelny v Jirčanech 
srovnal a rozšířil do dnešní podoby. I za to si zaslouží 
tehdejší činovníci naši vzpomínku.

 � Pak přišla 70. a 80. léta.
Neustále se budovalo zázemí klubu, většinou to 

byly brigády a akce „Z“, které pomohly dostavět šatny 
pro hráče. Velkými úpravami prošla budova na hřišti 
v  letech 1982–85. Kabiny byly zrekonstruovány, 
přistavěn sklad, kabina rozhodčího a zejména tolik 
potřebná umývárna a WC. Přední veranda se zábra-
dlím byla zastavěna a  přibyl objekt, který je nyní 
využíván jako občerstvení Na Hřišti.

80. léta přinesla i  řadu sportovních úspěchů, 
několik let se hrála 2. třída, dvakrát naše „A“ mužstvo 
bojovalo o postup do 1. B třídy.

V té době se ve výboru SK Čechoslovan vystřídala 

řada lidí, kteří místnímu sportu obětovali svůj volný 
čas. Patřili mezi ně například Ladislav Veselý, František 
Kohout, Antonín Adámek, Jiří Bezouška, Václav 
Menda, Václav Mlejnek, Jindřich Kalousek, Jaroslav 
Hruška, Bohumil Baxa, Jaroslav Poslušný, Vladimír 
Rak, Václav Rak a další.

 � Jak probíhal vývoj v posledních dvaceti letech?
To již z  větší části pamatuji. Přišel jsem za éry 

Pepíka Malce, kdy se na zápasy jezdilo autobusem 
z Cihelny a po vyhraném zápase se troubilo na návsi 
a u hřiště. Následovala celá řada obětavců, kteří vedli 
klub a díky nimž teď máme sportovní klub takový, 
jaký je. Byli to Josef Zela, Franta Hájek, Petr Mlejnek, 
Jirka Endršť nebo donedávna Míra Zanáška. A spousta 
dalších obětavých lidí pomáhala při brigádách a při 
údržbě hřiště, které vždy nebylo v  tak perfektním 
stavu, jako je nyní. Asi za všechny bych jmenoval 
pana Jirku Olmera staršího, který má velkou zásluhu 
na změně hřiště z  „drňáku“ na nynější kvalitní 
trávník.

V roce 2009 proběhlo další rozšíření kabin o samo-
statnou kabinu pro mládež a  novou kabinu pro 
rozhodčí. V roce 2011 se obnovilo fotbalové družstvo 
žáků, ve kterém začínalo cca 30 chlapců.

 � A jsme v současnosti. Jaká je situace dnes?
I když mi to přijde jako chvilka, jsem předsedou 

již třetím rokem. Snažím se pokračovat v dříve nastou-
pené cestě rozvoje sportu pro všechny. Nejsme již 
jen fotbalovým klubem, ale sdružujeme kromě fotbalu 
i  nohejbal, volejbal a  tenis, uvažujeme o  zařazení 
prvků atletiky do naší práce s mládeží. Udělali jsme 
velký pokrok nejen po stránce materiální – vybavení 
kabin, hráčů, sportovní pomůcky, multifunkční hřiště, 
ale i  formální – nové stanovy, registrace, začlenění 
dalších sportů, stavební řízení… S tím, jak náš klub 
stále roste, přibývá událostí, které se stále dějí a které 
je třeba denně řešit. A to by nešlo bez týmu nesku-
tečně obětavých lidí, kteří v současnosti řeší, rozhodují, 

trénují, pomáhají, pracují a sami sportují pod hlavičkou 
SK Čechoslovan Dolní Jirčany z. s.

Za poslední roky zaznamenal SK Čechoslovan 
obrovský členský rozmach, v současné době se počet 
dětí přehoupl přes stovku a celkový počet zaregist-
rovaných členů je přes dvě stě osob!

 � To vypadá, že prožíváte idylické zlaté období 
klubu.

Výraz idylické bych rozhodně nepoužil, starostí 
rozhodně není málo. Nepříjemnou starostí je 
 (ne) spolupráce mezi kluby v rámci vesnice. Když jsem 
do Jirčan přišel, překvapila mě míra rivality mezi 
fotbalovými kluby z  Jirčan a  ze Psár. Celou dobu 
mého působení v  Jirčanech na všech úrovních se 
snažím tuto rivalitu mírnit a doufal jsem, že postupem 
času sama vymizí. Dokonce jsme nedávno jednali 
o  spolupráci a  společných mužstvech v  některých 
mládežnických kategoriích a uzavřeli smlouvu o spo-
lupráci. Bohužel, v současnosti podnikají někteří lidé 
z  vedení psárské kopané takové kroky, které tuto 
atmosféru vyhrocují do nebývalých výšin. Nechci 
přilévat oleje do ohně a nebudu zacházet do detailů, 
jen řeknu, že nátlak na malé děti a jejich rodiče a další 
metody při „stálém náboru“ hráčů vyvolávají zbytečné 
napětí mezi kluby v  naší obci a  ztěžují nám všem 
práci.

Samozřejmě máme i svoje problémy, při takovém 
množství lidí se vyskytnou různé názory a přístupy. 
Jde však hlavně o komunikaci a snahu se domluvit.

 � Jak vidíte roli SK Čechoslovanu v rámci obce?
Už jsem o tom částečně psal v minulém Zpravodaji. 

Chceme být základnou pro sportovní aktivity dětí 
i dospělých v Dolních Jirčanech. Nechceme být úzce 
zaměřeni jen na fotbal pro kluky, ale chceme nabíd-
nout sportovní i společenské vyžití všem, kteří mají 
zájem. Klademe důraz nejen na to, aby náš člen uměl 
kopat, plácat nebo pinkat do balónu, ale aby se snažil 
vždy hrát fair play, ve sportu i  v  životě. Chceme 
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vytvářet pro naše sportovce kamarádskou a zároveň 
motivující atmosféru. Naším cílem není výhra za 
každou cenu, ale radost ze hry. Když se v rámci pra-
videl podaří zvítězit, je to ještě radostnější, ale i prohry 
po výkonu, kdy každý udělal, co bylo v jeho silách, 
je třeba umět přijímat.

 � Zkusme konkrétněji. Co pro to klub dělá a čím 
se aktuálně zabývá?

Nedávno jsme pořádali 12. dětský den. Probíhal 
za nepříznivého počasí, přesně se zahájením se spustil 
prudký déšť a vítr, a my jsme téměř nestačili chytat 
stany a pomůcky. Přesto přišlo dost statečných dětí, 
které si zasoutěžily v  jedenácti disciplínách a  pro-
hlédly si zdejší domácí zvířata. Ti, kteří se nenechali 
odradit deštěm, se mohli svézt na koni, zaskákat 
v nafukovacích hradech nebo si nechat namalovat 
zajímavé motivy na obličej. Na konci pak všichni 
dostali zasloužené občerstvení a drobný dárek.

Další akcí byla oslava 85 let založení SK Čechoslovan, 
která proběhla v sobotu 10. června.

Neméně zajímavou akcí je sportovní kemp pro 
všechny kluky a holky od 6 let. Je určen nejen pro 
naše členy, ale pro všechny děti, které se chtějí zdravě 
hýbat. Bude probíhat v  termínu 31.  7.–4. 8., víc 
podrobností najdete na stránkách našeho klubu 
www.skcechoslovan.cz. Tuto akci děláme v našem 

klubu úplně poprvé a hodně se na ni těšíme.
Dále prohlubujeme spolupráci s  SK Slavojem 

Vyšehrad a připravujeme soustředění na konci prázd-
nin pro všechny naše členy v  Dolní Branné 
v Podkrkonoší.

Pak už přijde září a spousta tréninků, zápasů a akcí 
sportovních i společenských. Můžeme mluvit o dra-
kiádě, pobytu na horách, plesu, zimním soustředění. 
Stále je co připravovat.

 � Není toho málo. Na závěr otázka, jaké máte 
přání do budoucna?

To je úplně jednoduché. Přeji Čechoslovanu 
a  celému sportu v  Dolních Jirčanech, aby se vždy 
našla parta nadšenců, kteří nebudou litovat svého 
času a úsilí pro rozvoj jirčanských sportovních talentů. 
A aby každý, kdo bude chtít, tady našel tak skvělou 
partu lidí, jako jsem tu našel i já.

Na úplný závěr mi dovolte vyslovit poděkování 
trenérům a funkcionářům, kteří sem vkládají mnoho 
času a  kus svého srdce. Důležitá je také fungující 
spolupráce s vedením obce, které pochopilo důleži-
tost sportu a volnočasových aktivit pro rozvoj mlá-
deže. Bez jeho podpory bychom to měli mnohem 
těžší. A samozřejmě velké díky patří všem příznivcům 
a sponzorům, kteří jakoukoliv formou podporují naše 
úsilí.

Ing. Petr Jaško

SK Čechoslovan Dolní Jirčany slavil narozeniny
V sobotu 10. června si spousta malých i velkých 

příznivců sportu v Dolních Jirčanech užívala oslavu 
narozenin svého oblíbeného sportovního klubu 
SK Čechoslovan Dolní Jirčany. V deset hodin odstar-
tovala utkání mezi našimi nejmladšími fotbalisty 
a  postupně následovaly starší a  starší kategorie. 
Všichni se víceméně úspěšně utkali se svými soupeři, 
ať už to byli žáci ze spřátelených oddílů nebo i tatín-
kové a maminky. Odhalení maskota klubu a přivítání 
legend jirčanské kopané okolo 12 hodiny posunulo 
slavnostní den do druhé poloviny. Všem přítomným 
se představili zástupci sportovních odvětví, sdruže-
ných do jednotlivých oddílů klubu. Začalo to ukáz-
kovým utkáním volejbalistů, následoval vzorový 
tenisový trénink a tento blok uzavřelo utkání nohej-
balistů. Zároveň na fotbalovém hřišti probíhaly zápasy 
starší přípravky s Kamenným Přívozem a mladších 
žáků s  FK Slavojem Vyšehrad. Během přípravy na 
mistrovské utkání s Radlíkem dorazily další legendy 
v  čele s  hlavním oslavencem Ladislavem Veselým, 
k  jehož devadesátinám srdečně gratulujeme. 
Působivým momentem byl nástup k mistrovskému 
utkání mezi naším „A“ mužstvem a AFK Radlík, kdy 
za zvuků hymny Ligy mistrů doprovázeli dospěláky 
naši nejmenší v  neposkvrněných bílých dresech. 
Na závěr sportovní části sehrála naše zkušená garda 

zápas proti legendám Vyšehradu v čele s majitelem 
a  ředitelem klubu Jaroslavem Klímou. Výsledky 
zápasů: Čecho – Radlík 4:1 a Čecho – Vyšehrad 3:6 
nejsou v kontextu celého dne až tak důležité. Večer 
se už v uvolněné atmosféře mohli všichni zúčastnění 
pobavit a občerstvit u kalíšku nebo půllitru. Někdo 
uvnitř jirčanské hospůdky vzpomínal na krásná minulá 
léta, jiný si poslechl venkovní koncert živé rockové 
kapely, po němž se den plný zážitků nachýlil 
k závěru.
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Ing. František Kropáček, CSc.

5. ročník turnaje Junior ČEZ Cup Psáry 2017
V sobotu 10. 6. se na hřišti Rapidu Psáry sešla absolutní česká mládežnická fotbalová špička doplněná 

o slavné zahraniční týmy. Odehrála již 5. ročník mezinárodního fotbalového turnaje mládeže ročníku 2007 
a mladších.

Úvodem musím konstatovat, že turnaj dalece 
převyšuje rámec obce a  svým významem patří na 
evropskou úroveň.

Skvělé obsazení turnaje českých předních prvoli-
gových klubů podtrhuje i  zahraniční účast klubů 
z Chorvatska, Turecka, Slovenska, Polska a Maďarska.

Není divu, že takto skvěle obsazený turnaj, kterým 
svým slovem provedla jak hráče, tak fotbalové příz-
nivce mladá herečka Sara Sandev, přilákal okolo tisíce 
diváků. Patrony turnaje byli psárští občané a fotbalové 
legendy Pavel Kuka a Luboš Kozel. A nyní k samot-
ného turnaji.

Když jsme před 5 lety začínali, chválili jsme hlavně 
snahu a bojové nasazení hráčů. Dnes po 5 letech již 
vidíme opravdu skvělé fotbalové výkony, technickou 
zdatnost a  taktickou připravenost hráčů, srovnání 
vývoje a fotbalových cest týmů a  jednotlivých fot-
balových národů a předávání si poznatků a zkuše-
ností. Každý zápas byl požitkem pro diváka.

Podrobné výsledky zde nebudu prezentovat, jsou 

umístěny na webu Rapidu Psáry. Celý turnaj vyhrálo 
družstvo Hajduku Split, které ve finále porazilo Hradec 
Králové.

Velkého aplausu od místních fanoušků se dostalo 
nejlepšímu střelci turnaje, kterým se stal psárský 
Michal Kroupa, náš odchovanec a rodák, hrající v týmu 
SK Slavia Praha.

Také družstvo Rapidu Psáry důstojně reprezento-
valo naši obec a  celkově skončilo na 16. místě 
z  18  zúčastněných týmů, což je v  této konkurenci 
skvělý výsledek. Místní mladíci z fotbalového oddílu 
SK Rapid Psáry vybojovali slavné vítězství nad Viktorií 
Plzeň a maďarským Szombathelyi Haladás a potrápili 
slavný turecký Galatasaray SK.

Na úrovni výkonu družstva je patrný mimořádně 
odpovědný přístup vedení mládeže Rapidu Psáry 
a také práce profesionálních trenérů. Tento rok náš 
klub uzavřel partnerskou dohodu se Slávií Praha při 
výchově a tréninku mládeže. V Rapidu vzniká skvělé 
středisko mládeže, což se projevuje v zájmu hráčů 
a rodičů z celého okolí stát se členem klubu.

Na závěr chci poděkovat všem našim sponzorům, 
hlavně společnostem ČEZ a  Topforex.com, vedení 
obce a  všem dobrovolným pořadatelům včetně 
hasičů, bez nichž by turnaj nemohl být 
uskutečněn.
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Václav Pechman

Florbal v Psárech je stále více oblíben
Informace o kroužku florbalu, který doplňuje velmi pestrou sportovní nabídku v našich obcích, poskytl 

Jakub Menhart, organizátor kroužku v Psárech a šéftrenér oddílu Start98 Praha – Kunratice.
 � Jaký je hlavní cíl psárského kroužku?
Cílem je především zábava a pohyb pro děti růz-

ného věku, kdy se zároveň učí základům florbalu 
a  celkově pohybu. Kromě toho může mít kroužek 
přesah do kunratického florbalového oddílu, a  ty 
nejšikovnější děti mohou poté plynule navázat na 
tréninky v oddíle, které jsou 3× týdně plus víkendové 
zápasy.

 � Jak vidíte příští rok?
Příští školní rok bude určitě kroužek pokračovat. 

Začínali jsme s cca sedmi dětmi a momentálně se na 
kroužku střídá okolo patnácti aktivních účastníků. 
Naše řady budeme rozšiřovat a na začátku září pro-
běhne nábor. Zároveň současní členové dostanou 
co nejpodrobnější informace.

 � Kdy se kroužek opět rozběhne?
Budeme se snažit udržet stejný den a čas, nicméně 

vše bude záviset na jednáních se zástupci areálu 
Laguna. Ale nepředpokládám nějaké komplikace 

a  od začátku září se vše opět rozběhne naplno. 
Veškeré informace najdou zájemci na  www. start98. eu.

Ještě jednou bych chtěl poděkovat za ochotu 
areálu Laguna, kde nám poskytují krásné prostory, 
a těším se na září.

Aneta Poklopová, Ge-Baek Hosin Sool

Celorepublikové závody v taekwon-do ITF
 Letošní první kolo celorepublikového setkání 

členů STM (střediska talentované mládeže) se usku-
tečnilo 13.–14. 5. ve sportovní hale v  Ostravě pod 
záštitou Českého svazu Taekwon-Do ITF. Celkem se 
zúčastnilo 178 závodníků z  pěti středisek. I  přes 
obrovskou konkurenci se všem našim závodníkům 
podařilo předvést skvělé výkony. Jako STM Praha II 
jsme skončili s celkovým počtem 27 zlatých, 16 stří-
brných a 30 bronzových medailí na prvním místě!

Na úspěchu se velkou měrou podíleli i taekwon-
disté z místní skupiny. Teodor Neumann vybojoval 
zlatou medaili ze sportovního boje jednotlivců a jako 
člen týmu získal další tři zlaté. Petr Skalický vybojoval 
zlatou medaili ze sportovního boje a stříbrnou medaili 
z  technických sestav jednotlivců. Pavlas Ondřej 
vybojoval jednu bronzovou medaili ze sportovního 
boje jednotlivců. Petr i  Ondřej jako členové týmu 
dále získali jednu stříbrnou a  jednu bronzovou 
medaili. Pavlas Marek vybojoval bronzovou medaili 
ze sportovního boje jednotlivců. Meduňová Tereza 
vybojovala bronzovou medaili ze sportovního boje 
jednotlivců a jako členka týmu získala dvě stříbrné. 
Meduňová Barbora vybojovala zlatou medaili ze 

sportovního boje a bronzovou medaili z technických 
sestav jednotlivců a  jako členka týmu získala dvě 
zlaté medaile. Za krásná umístění všem 
gratulujeme.

Všichni zájemci o Taekwon-Do jsou srdečně zváni 
na tréninky, které pravidelně probíhají každý pátek 
od 15:00 do 16:00 v místní ZŠ (Hlavní 12) pod vedením 
mistra Martina Zámečníka, VII. dan, 603 302 739. Více 
informací o naší škole Ge-Baek Hosin Sool najdete 
na internetových stránkách www.tkd.cz.

Ceny inzerce v časopisu PSÁRSKý ZPRAVODAJ:

formát
šířka 
[mm]

výška 
[mm]

cena 
[Kč]

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

1/8 strany 75 52 450,-
2. obálková strana 5000,-
4. obálková strana 6000,-

Slevy: 2 opakování – 5 %, 3–5 opakování – 10 %, 
6 opakování – 15 %
Ceny jsou jednotné pro černobílou i barevnou inzerci 
a jsou konečné, nejsme plátci DPH.
Psárský zpravodaj je dvouměsíčník vydávaný obcí 
Psáry, který slouží pro komunikaci obecního úřadu 
s občany. Kontaktní e-mail:  psarskyzpravodaj@ psary.cz. 
Web: psary.cz/psarsky-zpravodaj
Redakční rada: Ing. Jitka Svobodová, Jiří Římovský, 
MUDr. Jaroslav Sokol. Za obec Psáry: Vlasta Málková
Vedoucí redaktorka a příjem inzerce: Ing. Lucie 
Libovická, tel. 603 477 211, e-mail: inzerce@psary.cz
Distribuce: ZDARMA do všech poštovních schránek 
občanů a firem v Psárech a Dolních Jirčanech
Náklad: 1800 výtisků Registrace: MK ČR E 15258 
Vydání: ČERVEN 2017, vyšlo 29. 6. 2017
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FOTBALOVÉ TABULKY
údaje převzaté z webových stránek ČMFS 
k 17. 6. 2017 (bez záruky)

TABULKA – A1A – Okresní přebor
Rk. Tým Záp. + 0 – Skóre Body

1. Libčice 26 24 2 0 132:24 74
2. Rudná 26 19 4 3 72:26 61
3. Holubice 26 19 3 4 102:30 60

8. Tuchoměřice 26 9 4 13 41:76 31
9. Úhonice 26 8 3 15 31:61 27

10. Psáry 26 8 2 16 57:91 26
11. Hostivice 26 7 3 16 37:62 24
12. Měchenice 26 7 2 17 35:89 23
13. Roztoky 26 6 4 16 53:95 22
14. Jeneč 26 5 4 17 46:83 19

Poslední zápas: Choteč – Psáry 7:5 (4:2)

TABULKA – A2A – III. třída – skupina A
Rk. Tým Záp. + 0 – Skóre Body

1. Jílové B 26 19 3 4 94:32 60
2. Hvozdnice B 26 18 4 4 102:49 58
3. Dolní Břežany 25 18 3 4 83:37 57

8. Vestec B 25 8 7 10 50:73 31
9. K.Přívoz 26 8 4 14 49:63 28

10. Hradištko 25 8 3 14 49:62 27
11. Jesenice B 25 8 1 16 33:77 25
12. Davle 26 6 4 16 38:55 22
13. Dolní Jirčany 26 6 3 17 44:62 21
14. Slapy 26 4 2 20 33:124 14

Poslední zápas: D. Jirčany – Okrouhlo 0 : 7

TABULKA – A3A – IV. třída – skupina A
Rk. Tým Záp. + 0 – Skóre Body

1. Průhonice B 22 18 1 3 85:32 55
2. Mníšek B 23 13 7 3 77:45 46
3. Bojanovice 22 15 1 6 68:40 46
4. Klínec 23 14 2 7 57:40 44
5. Zlatníky B 23 12 2 9 66:54 38
6. Zvole B 22 10 4 8 61:46 34
7. Pikovice 22 10 1 11 78:60 31
8. Psáry B 22 9 3 10 59:52 30

12. D. Břežany B 22 4 3 15 49:102 15
13. Libeň 22 2 1 19 28:97 7

Poslední zápas: Psáry B – Řevnice – v době uzávěrky 
zpravodaje ještě neodehráno

Základní
	 středa	18.30
	 od	4.	10.	2017
Mírně	pokročilí
	 středa	20.30
	 od	4.	10.	2017
Více	pokročilí
	 čtvrtek	18.30
	 od	5.	10.	2017
Speciální
	 čtvrtek	20.30
	 od	5.	10.	2017

KURZY
SPOLEČENSKÉHO	TANCE
JESENICE	–	SPOLEČENSKÉ	

CENTRUM

www.kcjesenice.cz,	dance.novacek@volny.cz
tel.	603	232	116,	603	525	034




