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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 731 615 686
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.
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Důležitá telefonní čísla 
a informace

Kalendář akcí
setříděno podle data konání akce

20.–21. 7., 6 hod.
Dvoudenní výlet 
do Dolního Rakouska 
a na Moravu

13. 7.
Letní kino

Psáry na návsi

18. 8., 20 hod.
Opera Rusalka
zámek Štiřín
www.stirin.cz

13. 7., 20 hod.
Jiří Šlupka Svěrka 
& NEJEN BLUES
zámek Štiřín
www.stirin.cz

31. 7.
Uzávěrka fotosoutěže

18.–24. 8.
Letní fotbalové 

soustředění 
SK Čechoslovan

Sport-resort Horní Branná

 4 Usnesení ze zasedání Rady a Zastupitelstva
Informace z obce
� 10 Co se v obci udělalo v měsících
� 10 Šetření pitnou vodou
 11 Odečty vodoměrů – užitečný pomocník pro 

provozovatele i odběratele
 12 Zpráva o činnosti obce v uplynulých 

měsících
 14 Projektovat základní školu je povznášející
Sociální a kulturní komise
 16 Tradiční dožínkové slavnosti
 16 Letní kino
 17 Dvoudenní výlet do Dolního Rakouska a na 

Moravu
� 18 Fotosoutěž – Kopce a kopečky
 19� Pohádkový�les�2018
Stalo se
 20 Svatby v Psárech a v Dolních Jirčanech
 21 Psárský sedmiboj aneb putování za psár-

ským pokladem
 21 Promoce a slavnostní ukončení zimního 

semestru U3V
 22 Vítání občánků
 24 Májové slavnosti
 25 Výlet nejen do Kutné Hory
 26� Psáryfest�2018�podpořil�mentálně�

hendikepované
 27� Letní�fotbalové�soustředěni�SK Čechoslovan
 28 Třináctka nebyla nešťastná
 29 Válečná léta
Škola
 32� Kvalitní�vzdělávání�očima�České�školní�

inspekce
 33 Doučko v Mozaice bude i příští školní rok
 33 Dětská skupina Klubíčko získala dotaci
 34 Zlatí jsme sice nebyli, ale vyplatilo se!
 34 Práce hasičů očima dětí
 35 I učitelé zasedají do lavic
 36 Den rodin ve školce
 36 Dětský den ve znamení cestování
 37� Národní�testování�v ZŠ�Amos
� 38 Hadů se bát nemusíme!
 39 Výběr z událostí Městské policie Jesenice 
� 40� PSINA�–�psárské�informace�a nápady�

od dětí pro děti
Sport
 44 Akční jaro u hasičů v Dolních Jirčanech
 45� Činnost�SDH�v Psárech
 46 Florbalový kroužek v Psárech zažil povede-

ný rok
 46� Fotbalový�turnaj�McDonald‘s�Cup�2018
 47 Fotbalové tabulky
Kultura
 47� Varhany�znějící�2018

15. 9.
Varhany znějící 2018

22.–23. 9.
Dvoudenní výlet 
do sklípku
Jaroměřice nad Rokytnou, 
Znojmo

8. 9., 13 hod.
Pohádkový les 2018

na Štědříku

19. 9., 18 hod.
Zasedání 

Zastupitelstva obce 
Psáry

OÚ Psáry

25. 8., 13 hod.
Tradiční dožínkové 
slavnosti
D. Jirčany za obchodem

31. 8.
Letní kino

D. Jirčany na návsi
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Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 8–2018 ze dne 11. 4. 2018
Přítomni: Milan Vácha, Vlasta Málková, Mgr. Martina Běťáková, Vít Olmr, Olga Kramosilová

RO Usnesení č. 35/8–2018
I. schvaluje

Snížení kapacity Mateřské školy Štědřík, IČ ze stá-
vajících 140 na 120 dětí ke dni 1. 9. 2018, aby byl 
počet dětí ve třídách uveden do souladu s platnou 
legislativou.

II. pověřuje
Ředitelku MŠ Štědřík, Martinu Šmerglovou podáním 
žádosti.

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

RO Usnesení č. 36/8–2018
I. schvaluje

Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene –slu-
žebnosti mezi obcí Psáry a  ČEZ Distribuce a. s. č. 
IZ-12–6000435/. Předmětem smlouvy je zřízení věc-
ného břemene na p. č. 660/13 v k. ú. Dolní Jirčany za 
jednorázovou úhradu 9.000,– Kč.

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.

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

RO Usnesení č. 37/8–2018
I. schvaluje

Uzavření smlouvy o  spolupráci mezi obcí Psáry 
a Josefem Mlejnkem resp. Nikolou Krčilovou na po-
zemek p. č. 137/9 v k. ú. Dolní Jirčany – výše finanční-
ho příspěvku činí 168.600,– Kč.

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.

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

RO Usnesení č. 38/8–2018
I. uděluje

Výjimku z Územního opatření obce Psáry č. 3/2007 
o stavební uzávěře dle čl. 4 tohoto opatření:
1. Josef Mlejnek resp. Nikola Krčilová – pozemek 

p. č. 137/9 v k. ú. Dolní Jirčany.
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 9–2018 ze dne 25. 4. 2018
Přítomni: Milan Vácha, Vlasta Málková, Mgr. Martina Běťáková, Vít Olmr, Olga Kramosilová

RO Usnesení č. 39/9–2018
I. schvaluje

Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi 
obcí Psáry a  Pražskou plynárenskou Distribuce 
a. s. a  Krajskou správou a  údržbou silnic Stč. kraje 
č.  155/2018/OSDS. Předmětem smlouvy je zřízení 
věcného břemene na pozemcích p. č. 497/4, p.  č. 
497/25 a p. č. 497/38 v k. ú. Dolní Jirčany za jednorá-
zovou úhradu 40.311,– Kč bez DPH.

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.

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

RO Usnesení č. 40/9–2018
I. schvaluje

Uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene – 
služebnosti mezi obcí Psáry a  ČEZ Distribuce a. s. 
č. IZ-12–6000433/11. Předmětem smlouvy je zřízení 
věcného břemene na p. č. 75/89 v k. ú. Dolní Jirčany 
za jednorázovou úhradu 42.500,– Kč bez DPH.

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.

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

RO Usnesení č. 41/9–2018
I. schvaluje

Uzavření smlouvy o  vybudování komunikace mezi 
obcí Psáry a EURO DEVELOPMENT GROUP s. r. o. na 
pozemku p. č. 465/473 v k. ú. Dolní Jirčany.

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.

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

RO Usnesení č. 42/9–2018
I. schvaluje

Účetní závěrku příspěvkové organizace Základní 
školy Amos za rok 2017.

II. schvaluje
Zlepšený výsledek hospodaření Základní školy 
Amos za rok 2017 ve výši 11.602,11 Kč.

III. souhlasí
S převedením zlepšeného výsledku hospodaření do 
rezervního fondu školy.

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

Usnesení ze zasedání 
Rady a Zastupitelstva obce Psáry w

ww.psary.cz

RO Usnesení č. 43/9–2018
I. schvaluje

Účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřské 
školy Štědřík za rok 2017.

II. schvaluje
Zlepšený výsledek hospodaření Mateřské školy 
Štědřík za rok 2017 ve výši 113.843,91 Kč.

III. souhlasí
S převedením zlepšeného výsledku hospodaření do 
rezervního fondu školky.

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

RO Usnesení č. 44/9–2018
I. schvaluje

Uzavření smlouvy o  spolupráci mezi obcí Psáry 
a Radkem Palkem na pozemky p. č. 141/61 o výměře 
422 m², p. č. 141/181 o výměře 24 m² a p. č. st. 215 
o výměře 78 m² v k. ú. Dolní Jirčany – výše finančního 
příspěvku činí 104.800,– Kč.

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.

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

RO Usnesení č. 45/9–2018
I. uděluje

Výjimku z Územního opatření obce Psáry č. 3/2007 
o stavební uzávěře dle čl. 4 tohoto opatření:
1. Radek Palko – pozemky p. č. 141/61 o výměře 422 

m², p. č. 141/181 o  výměře 24 m² a  p. č. st. 215 
o výměře 78 m² v k. ú. Dolní Jirčany.

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

RO Usnesení č. 46/9–2018
I. souhlasí

V  souladu s  ustanovením § 34a, odst. 3 zákona 
č.  128/2000 Sb., o  obcích s  využitím znaku obce 
Psáry pro florbalový kroužek v Psárech.

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

RO Usnesení č. 47/9–2018
I. souhlasí

S vypsáním veřejné zakázky malého rozsahu na akci 
„Vypracování projektové dokumentace pro vydání 
společného územního a  stavebního řízení vč. inže-
nýrské činnosti pro stavbu – Připojení obce Psáry na 
Posázavský vodovod – 2. etapa“.

II. jmenuje
Hodnotící komisi pro veřejnou zakázku malého 
rozsahu na akci „Vypracování projektové dokumen-
tace pro vydání společného územního a stavebního 
řízení vč. inženýrské činnosti pro stavbu – Připojení 
obce Psáry na Posázavský vodovod – 2. etapa“ ve 
složení: Vlasta Málková, Renáta Sedláková, Vít Olmr, 
Nikola Alferyová, jako náhradníci Martina Běťáková, 
Iva Janečková.

III. určuje
Vlastu Málkovou jako odpovědnou osobu pro 
veřejnou zakázku malého na akci „Vypracování 
projektové dokumentace pro vydání společného 
územního a stavebního řízení vč. inženýrské činnosti 
pro stavbu – Připojení obce Psáry na Posázavský 
vodovod – 2. etapa“.

IV. určuje
Starostu Milana Váchu jako kontrolní osobu pro ve-
řejnou zakázku malého rozsahu na akci „Vypracování 
projektové dokumentace pro vydání společného 
územního a stavebního řízení vč. inženýrské činnosti 
pro stavbu – Připojení obce Psáry na Posázavský 
vodovod – 2. etapa“.

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

RO Usnesení č. 48/9–2018
I. souhlasí

S vypsáním veřejné zakázky malého rozsahu na akci 
„Výstavba SSZ v ul. Jílovská“.

II. jmenuje
Hodnotící komisi pro veřejnou zakázku malého roz-
sahu na akci „Výstavba SSZ v ul. Jílovská“ ve složení: 
Renáta Sedláková, Vít Olmr, Nikola Alferyová, jako 
náhradníci Vít Olmr, Iva Janečková.

III. určuje
Vít Olmr jako odpovědnou osobu pro veřejnou za-
kázku malého na akci „Výstavba SSZ v ul. Jílovská“.

IV. určuje
Starostu Milana Váchu jako kontrolní osobu pro 
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Výstavba 
SSZ v ul. Jílovská“.

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

RO Usnesení č. 49/9–2018
I. bere na vědomí

Předložené cenové nabídky na veřejnou zakázku 
malého rozsahu „Výměna střechy na budově hasi-
čárny Psáry“ od:
1. Gradia s. r. o.  za cenu 236.060,– Kč bez DPH,
2. Fas-maniny s. r. o. za cenu 241.802,– Kč bez DPH,
3. A. Vrňata za cenu 208.257,– Kč bez DPH.

II. schvaluje
Výběr nejvýhodnější cenové nabídky od A. Vrňata za 
cenu 208.257,– Kč bez DPH.

III. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem smlouvy o dílo.

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

Termín příštího zasedání 
Zastupitelstva obce Psáry

19. 9. 2018, 18 hod.
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Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 10–2018 ze dne 9. 5. 2018
Přítomni: Milan Vácha, Vlasta Málková, Mgr. Martina Běťáková, Vít Olmr, Olga Kramosilová

RO Usnesení č. 50/10–2018
I. schvaluje

Uzavření nájemní smlouvy mezi obcí Psáry (pronají-
matel) a Veronikou Dobešovou (nájemce) na byt č. 3 
v č. p. 13 ul. Hlavní. Nájemné činí 5.061,– Kč a záloha 
na služby činí 2.700,– Kč měsíčně. Nájem se sjednává 
na dobu určitou od 1. 5. 2018 do 31. 7. 2019.

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.

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

RO Usnesení č. 51/10–2018
I. schvaluje

Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věc-
ného břemene a dohodu o umístění stavby mezi obcí 
Psáry a  ČEZ Distribuce a. s. č. IV-12–6022506/003. 
Předmětem smlouvy je zřízení věcného břemene 
na p. č. 333/13 v k. ú. Dolní Jirčany za jednorázovou 
úhradu 7.000,– Kč bez DPH.

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.

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

RO Usnesení č. 52/10–2018
I. bere na vědomí

Předložené cenové nabídky na veřejnou zakázku 
malého rozsahu „Jarní a podzimní oprava výtluků na 
místních komunikacích o výměře cca 300 m² meto-
dou ITHR“ od:
1. Asfaltservis s. r. o. za cenu 389,– Kč/m² bez DPH,
2. Asfalteros s. r. o. za cenu 412,– Kč/m² bez DPH.

II. schvaluje
Výběr nejvýhodnější cenové nabídky od Asfaltservis 

s. r. o. za cenu 389,– Kč/m² bez DPH.
III. pověřuje

Renátu Sedlákovou odesláním objednávky.
Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 53/10–2018
I. bere na vědomí

Předložené cenové nabídky na veřejnou zakázku 
malého rozsahu „Psáry – Dolní Jirčany, ulice Větrná 
– Vodovodní řad VVě“ od:
1. Brázda instalatérství za cenu 161.136,–  Kč bez 

DPH.
II. schvaluje

Výběr cenové nabídky od Brázda instalatérství za 
cenu 161.136,– Kč bez DPH.

III. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem smlouvy.

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

RO Usnesení č. 54/10–2018
I. bere na vědomí

Protokol o  otevírání obálek a  hodnocení nabídek 
na veřejnou zakázku malého rozsahu „Vypracování 
projektové dokumentace pro vydání společného 
územního a stavebního řízení vč. inženýrské činnosti 
pro stavbu – Připojení obce Psáry na Posázavský 
vodovod – 2. etapa“.

II. schvaluje
Výběr nejvýhodnější cenové nabídky od M Projekt 
CZ s. r. o., IČ 03508544 za cenu 379.000,– Kč bez DPH.

III. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem smlouvy o dílo.

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

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 11–2018 ze dne 23. 5. 2018
Přítomni: Milan Vácha, Mgr. Martina Běťáková, Vít Olmr, Olga Kramosilová 
Nepřítomni: Vlasta Málková

RO Usnesení č. 55/11–2018
I. schvaluje

Záměr prodeje pozemku p. č. st. 82/3, zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 69 m² v k. ú. Dolní Jirčany. 
Na pozemku stojí stavba technického vybavení – 
telefonní ústředna (jiný vlastník). Cena celkem je 
stanovena na 177.000,– Kč bez DPH.

II. schvaluje
Záměr prodeje pozemků p. č. 686/13, ostatní plocha 
o výměře 15 m² a p. č. 645/26, ostatní plocha o vý-
měře 4 m² v  k. ú. Dolní Jirčany. Cena je stanovena 
1.200,– Kč/m².

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

RO Usnesení č. 56/11–2018
I. schvaluje

Uzavření smlouvy o  spolupráci mezi obcí Psáry 
a Davidem Šostým na pozemek p. č. 597/10 o výmě-
ře 1387 m² v k. ú. Psáry – výše finančního příspěvku 
činí 277.400,– Kč.

II. schvaluje
Uzavření smlouvy o  spolupráci mezi obcí Psáry 
a  Alexandr a  Pavlína Šlepeckých na pozemek p. č. 
343/166 o výměře 1001 m² v k. ú. Dolní Jirčany – výše 
finančního příspěvku činí 200.200,– Kč.

III. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem těchto smluv.

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

RO Usnesení č. 57/11–2018
I. uděluje

Výjimku z Územního opatření obce Psáry č. 3/2007 
o stavební uzávěře dle čl. 4 tohoto opatření:
1. David Šostý – pozemek p. č. 597/10 v k. ú. Psáry,
2. Alexandr a  Pavlína Šlepeckých – pozemek p. č. 

343/166 v k. ú. Dolní Jirčany.
Hlasování – pro: 4, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 58/11–2018
I. schvaluje

Uzavření smlouvy o  uzavření smlouvy o  připoje-
ní odběrného elektrického zařízení k  distribuční 
soustavě mezi obcí Psáry a  ČEZ Distribuce a. s. 
č.  18_SOBS01_4121404219 na p. č. 465/534 v  k.  ú. 
Dolní Jirčany.

II. schvaluje
Uzavření smlouvy o  uzavření smlouvy o  připoje-
ní odběrného elektrického zařízení k  distribuční 
soustavě mezi obcí Psáry a  ČEZ Distribuce a. s. 
č.  18_SOBS01_4121404215 na p. č. 465/536 v  k.  ú. 
Dolní Jirčany.

III. schvaluje
Uzavření smlouvy o  uzavření smlouvy o  připoje-
ní odběrného elektrického zařízení k  distribuční 
soustavě mezi obcí Psáry a  ČEZ Distribuce a. s. 
č.  18_SOBS01_4121404216 na p. č. 465/536 v  k.  ú. 
Dolní Jirčany.

IV. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem těchto smluv.

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

RO Usnesení č. 59/11–2018
I. schvaluje

Pokácení 1 ks vrby křehké s  obvodem kmene 
132  cm/130 cm nad zemí na pozemku p. č. 558/7 
v k. ú. Psáry dle posouzení znalce z důvodu bezpeč-
nosti a špatného zdravotního stavu.

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

RO Usnesení č. 60/11–2018
I. bere na vědomí

Protokol o  otevírání obálek a  hodnocení nabídek 

na veřejnou zakázku malého rozsahu „Zázemí pro 
neformální vzdělávání v Psárech“.

II. schvaluje
Výběr nejvýhodnější cenové nabídky od Stavební 
sdružení M&V&M – Martin Mašek, IČ 12559113 za 
cenu 1.188.112,– Kč bez DPH.

III. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem smlouvy o dílo.

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

RO Usnesení č. 61/11–2018
I. bere na vědomí

Protokol o  otevírání obálek a  hodnocení nabídek 
na veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce 
MVN Nádržka v Psárech“.

II. schvaluje
Výběr nejvýhodnější cenové nabídky od Stavby ryb-
níků s.  r. o., IČ 2951746 za cenu 1.084.342,– Kč bez 
DPH.

III. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem smlouvy o dílo.

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

RO Usnesení č. 62/11–2018
I. schvaluje

Uzavření podnájemní smlouvy o  dočasném uží-
vání prostor mezi obcí Psáry a  Annou Crhovou. 
Předmětem podnájmu jsou prostory v  č.  p. 148 
– Mozaika.

II. pověřuje
Místostarostku Martinu Běťákovou podpisem této 
smlouvy.

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

RO Usnesení č. 63/11–2018
I. uděluje

Výjimku z Územního opatření obce Psáry č. 4/2007 
o stavební uzávěře – studny dle čl. 4 tohoto opatření:
1. Newlakita s.  r.  o. – pozemek p.  č. 141/72 v  k. ú. 

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

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 12–2018 ze dne 6. 6. 2018
Přítomni: Milan Vácha, Vlasta Málková, Mgr. Martina Běťáková, Vít Olmr, Olga Kramosilová

RO Usnesení č. 64/12–2018
I. pověřuje

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

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

RO Usnesení č. 65/12–2018
I. schvaluje

Uzavření smlouvy o  zřízení věcného 

bře me ne–služebnosti č. EP-12–6002424/1 mezi obcí 
Psáry (povinná) a  ČEZ Distribuce a. s. (oprávněná). 
Předmětem smlouvy je zřízení věcného břemene na 
pozemku parc. č. 309/6 v k. ú. Dolní Jirčany za jedno-
rázovou úhradu 7.000,- Kč bez DPH.

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.

Hlasování – pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.
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RO Usnesení č. 66/12–2018
I. schvaluje

Uzavření smlouvy o  zřízení věcného břemene–slu-
žebnosti inženýrské sítě – odvodňovací drenáže 
mezi obcí Psáry (povinná) a  Společenství vlastníků 
jednotek Štědřík 149 (oprávněná). Předmětem 

smlouvy je zřízení věcného břemene – služebnosti 
na pozemku parc. č. 621/7 v  k.  ú. Dolní Jirčany za 
jednorázovou úhradu 1.000,- Kč bez DPH.

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.

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

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 13–2018 ze dne 11. 6. 2018
Přítomni: Milan Vácha, Vlasta Málková, Mgr. Martina Běťáková, Vít Olmr, Olga Kramosilová

RO Usnesení č. 67/13–2018
I. bere na vědomí

Písemné odstoupení vítěze veřejné zakázky Stavby 
rybníků s.  r.  o. od podpisu smlouvy o  dílo na akci 
„Rekonstrukce MVN Nádržka v  Psárech“ doručené 
dne 8. 6. 2018.

II. revokuje
Usnesení rady obce č. 61/11–2018 ze dne 23. 5. 2018.

III. bere na vědomí
Zápis hodnotící komise na veřejnou zakázku malého 
rozsahu „Rekonstrukce MVN Nádržka v  Psárech“ ze 
dne 11. 6. 2018.

IV. schvaluje
Uzavření smlouvy o  dílo s  uchazečem druhým 
v  pořadí tj. AQUATEST a. s., IČ 44794843 za cenu 
1.222.048,76 Kč bez DPH.

V. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem smlouvy o dílo.

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

RO Usnesení č. 68/13–2018
I. bere na vědomí

Protokol o  otevírání obálek a  hodnocení nabídek 
na veřejnou zakázku malého rozsahu „Výstavba SSZ 
v ul. Jílovská“.

II. schvaluje
Výběr nejvýhodnější cenové nabídky od SWARCO 

TRAFFIC CZ s. r. o., IČ 25680595 za cenu 616.500,– 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. 69/13–2018
I. souhlasí

S vypsáním veřejné zakázky malého rozsahu na akci 
„Projektová dokumentace cyklostezky Štědřík – 
Tondach – nová škola“.

II. jmenuje
Hodnotící komisi pro veřejnou zakázku malého roz-
sahu na akci „Projektová dokumentace cyklostezky 
Štědřík – Tondach – nová škola“ ve složení: Renáta 
Sedláková, Vít Olmr, Nikola Alferyová, jako náhradní-
ci Vlasta Málková, Mgr. Martina Běťáková.

III. určuje
Víta Olmra jako odpovědnou osobu pro veřejnou 
zakázku malého na akci „Projektová dokumentace 
cyklostezky Štědřík – Tondach – nová škola“.

IV. určuje
Starostu Milana Váchu jako kontrolní osobu pro ve-
řejnou zakázku malého rozsahu na akci „Projektová 
dokumentace cyklostezky Štědřík – Tondach – nová 
škola“.

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

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Psáry č. 4–2018 ze dne 20. 6. 2018
Přítomni: Bc. Milan Vácha, Vlasta Málková, Mgr. Martina Běťáková, Olga Kramosilová, Bc. Miloslav Burián, Ing. 
Antonín Rak, Vladimír Kadeřábek, Martina Šmerglová, Ing. Jan Čihák 
Nepřítomni: Ing. Roman Štípek, Ing. Petr Jaško, Mgr. Jakub Adámek, Pavel Otruba, Vít Olmr, Pavel Kuka

Usnesení č. 22/4–2018
I. bere na vědomí

Přednesenou zprávu starosty a  místostarostky 
Málkové o činnosti obce.

Hlasování – pro: 9, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 23/4–2018
I. bere na vědomí

Zprávu o činnosti finančního výboru obce.
Hlasování – pro: 9, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 24/4–2018
I. revokuje

Usnesení zastupitelstva obce č. 16/3–2018 ze dne 
24. 4. 2018.

II. schvaluje
Uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo k nadlimitní ve-
řejné zakázce „Nová škola pro Psáry a Dolní Jirčany“ 
mezi obcí Psáry a  PKS stavby a.  s., IČ:  46980059. 
Předmětem dodatku je prodloužení lhůty provádění 
díla.

III. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem dodatkem č. 2. 
Dodatek bude podepsán až po vyjádření MŠMT ke 

znění dodatku.
Hlasování – pro: 9, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení č.25/4–2018
I. schvaluje

3. rozpočtové opatření na rok 2018 – navýšení 
o 202.430.192,- Kč.

Hlasování – pro: 9, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 26/4–2018
I. schvaluje

Účetní závěrku obce sestavenou k 31. 12. 2017.
Hlasování – pro: 9, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 27/4–2018
I. schvaluje

Závěrečný účet obce Psáry za rok 2017 a vyjadřuje 
souhlas se Zprávou o výsledku přezkoumání hospo-
daření obce za rok 2017 a to bez výhrad.

Hlasování – pro: 9, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 28/4–2018
I. schvaluje

Uzavření kupní smlouvy mezi obcí Psáry (prodávají-
cí) a Českou telekomunikační infrastrukturou a.s. (ku-
pující). Předmětem smlouvy je prodej pozemku parc. 
č. st. 82/3, zastavěná plocha o výměře 69 m² v k. ú. 
Dolní Jirčany za cenu celkem 177.000,- Kč bez DPH.

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.

Hlasování – pro: 9, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 29/4–2018
I. schvaluje

Uzavření kupní smlouvy mezi obcí Psáry (prodá-
vající) a  Viktorem a  Svitlanou Bylikovými (kupující). 
Předmětem smlouvy je prodej pozemků parc. č. 
686/13, ost. plocha, o výměře 15 m² a parc. č. 645/26, 
ost. plocha, o  výměře 4 m² v  k. ú. Dolní Jirčany za 
cenu celkem 22.800,- Kč bez DPH.

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.

Hlasování – pro: 9, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 30/4–2018
I. schvaluje

Uzavření smlouvy o  smlouvě budoucí o  zřízení 
služebnosti inženýrské sítě mezi obcí Psáry a  Stč. 
krajem zast. Krajskou správou a  údržbou silnic Stč. 
kraje – „Kanalizace Psáry – páteřní sběrač“.

II. pověřuje
Místostarostku Vlastu Málkovou podpisem této 
smlouvy.

Hlasování – pro: 9, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 31/4–2018
I. schvaluje

Navýšení cen vodného a stočného od 1. 7. 2018 vy-
chází z koncesní smlouvy s VHS Benešov s. r. o., čímž 
je splněna podmínka SFŽP pro poskytnutí dotace. 
Nová cena vodného činí 48,51 Kč/m³ a stočného činí 
na 41,55 Kč/m³ s DPH.

Hlasování – pro: 9, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 32/4–2018
I. pověřuje

Radu obce dojednáním konečného znění a uzavření 
dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů 
s Účelovým sdružením obcí Posázavský vodovod.

II. pověřuje
Radu obce k dojednání a uzavření případných souvi-
sejících dokumentů.

Hlasování – pro: 9, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 33/4–2018
I. bere na vědomí

a) Zprávu o  výsledcích kontroly hospodaření DSO 
Dolnob řežansko za rok 2017,

b) Informaci o  závěrečném účtu DSO Dolno-
břežansko za rok 2017,

c) Inventarizační zprávu k 31. 12. 2017.
Hlasování – pro: 9, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 34/4–2018
I. stanovuje

Počet členů zastupitelstva pro volební období 
2018–2022 na 15.

Hlasování – pro: 9, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 35/4–2018
I. schvaluje

Obecně závaznou vyhlášku obce Psáry č. 2/2018 
o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném 
prostranství dle příloh.

Hlasování – pro: 8, proti: 0, zdrželi se: 
1 (Kadeřábek).
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 36/4–2018
I. schvaluje

Skončení smlouvy o nájmu nemovitostí tj. pozem-
ků p. č. 410/16 a p. č. 410/18 a budovy (nyní již č. p. 
795) – objekt „zelené školy“ ze dne 12. 12. 2012 
s pronajímateli podáním výpovědi do 31. 7. 2018. 
Výpovědní doba vyprší k 31. 7. 2019.

Hlasování – pro: 9, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.
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Informace z obce
Renáta Sedláková, správa majetku

Co�se�v obci�udělalo�v měsících�duben�–�květen�2018
 9natírání dřevěného oplocení u  kontejnerových 
stání,
 9ošetření stromů ve sběrném dvoře, nakládka 
a odvoz větví,
 9nakládání a  odvoz větví z  ošetřených dřevin ze 
zahrady mateřské školky,
 9opravy cest v  ulicích U  Rybníčku, Ke Kukaláku, 
Vápenka, Na Babu, Houbová, Vysoká, Duhová, 
cesta na dančí louku, za vodárnou,
 9sekání dětských hřišť, sídliště Štědřík, hřbitovy,
 9výměna sloupku a prken u poškozeného kontej-
nerového stání Štědřík,
 9čištění košů dešťové kanalizace na 
komu ni kacích,
 9výměna kanálu vč. rámu v  zahradě mateřské 
školky,
 9sekání veřejných prostranství – hrabání a odvoz 

trávy,
 9výměna laviček na Štědříku,
 9pletí, osazení a zálivka záhonů po obci,
 9údržba hřbitovů,
 9strojní čištění komunikací,
 9natření herních prvků na dětských hřištích, oprava 
kolotoče na dětském hřišti v Psárech,
 9odstranění spadlé opěrné zdi u komunikace Pod 
Strání a dočasné zabezpečení svahu proti sesutí,
 9ošetření topolů v ulici U Potoka, nakládka a odvoz 
větví,
 9zajištění obsluhy provozu 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.

Mgr. Daniela Kulíčková

Odečty vodoměrů – užitečný pomocník pro 
provozovatele i odběratele

Léto se blíží a spolu s ním přicházejí i pravidelné 
červencové odečty vodoměrů. Tento úkon nepatří 
mezi odběrateli mezi nejoblíbenější, ale to mu 
neubírá na důležitosti. Nejedná se totiž jen o pouhé 
zjištění naměřené spotřeby kvůli fakturaci vodného 
a stočného, jde také o nástroj k identifikaci ztrát na 
vodovodní síti. Přehled o odečítaných nemovitos-
tech také napomáhá k odhalení „černých odběrů“, 
tzn. nemovitostí napojených na vodovodní či 
kanalizační síť bez uzavřené smlouvy s jejich pro-
vozovatelem, a tudíž i bez fakturace služeb. Na tyto 
černé odběry pak doplácejí všichni řádní odběratelé. 
Nejen proto je v  zájmu odběratelů, aby v  rámci 
odečtů maximálně spolupracovali 
s pro vo zo vatelem.

Dalším důvodem je to, že pravidelný odečet 
a kontrola vodoměru chrání samotného odběratele 
před nepříjemnostmi. Včas se tak odhalí případná 
závada na vodoměru či jeho poškození a předejde 
se nejasnostem ve fakturaci. Nemluvě o škodách, 
které může zavinit prasklý vodoměr. Zvláště u dočas-
ně neobývaných nemovitostí představuje prasklý 
vodoměr nebo i poškozené vnitřní rozvody vody 
veliké riziko, které, pokud není odhaleno včas, stojí 
majitele nemovitosti nemalé peníze. Z  tohoto 
důvodu je nutné alespoň jednou ročně odečíst 
i odběry s předpokládanou nulovou spotřebou.

Pravidelná kontrola vodoměru je navíc výborným 
pomocníkem při odhalování skrytých úniků 
v  domácnostech. Protékající spotřebiče a  sanita 
dokáží spotřebu zvýšit i o několik kubíků měsíčně. 
U novějších nemovitostí bývá odhalení úniků o něco 
složitější, protože vývody některých zařízení (jako 
např. kotlů a  bojlerů) jsou zaústěny rovnou do 
odpadu, jejich protékání tudíž není vidět. Jeden 
z nejtypičtějších problémů u novostaveb předsta-
vuje protékající pojišťovací ventil bojleru, který 
dokáže v  krajních případech i  zněkolikanásobit 
denní spotřebu dané domácnosti. Právě nezvyklý 
pohyb vodoměru může na obdobné problémy 
upozornit a  pomoci k  jejich nápravě. Aby bylo 
možné výkyv ve spotřebě identifikovat, je potřeba 
mít přehled o  vlastní běžné spotřebě – z  toho 
důvodu je nezbytné provádět pravidelný odečet 
vodoměru. I proto opakovaně při odečtech žádáme 
odběratele o součinnost s provozovatelem a zpří-

stupnění vodoměrů.
V případě, že pro odběratele není možné vodo-

měr v době odečtů zpřístupnit odečítači, je třeba, 
aby stav vodoměru nahlásil v nejbližším možném 

termínu provozovateli. Může k tomu použít ode-
čtovou kartičku, kterou odečítač zanechá ve schrán-
ce a  kterou stačí vyplnit a  odeslat poštou. Stav 
vodoměru je také možné nahlásit mailem na info@
vhs-sro.cz nebo prostřednictvím formuláře na www.
vhs-sro.cz. Ve zprávě je vždy nutné uvést celou 
adresu odběru, jméno odběratele, datum odečtu, 
číslo vodoměru a stav vodoměru v metrech krych-
lových, připojit lze i fotografii vodoměru.

Provozovatel provádí odečty dvakrát ročně 
(v Psárech a Dolních Jirčanech v lednu a v červenci) 
a v případě nezvyklé spotřeby kontaktuje odběra-
tele. Půlroční interval odečtů je nicméně poměrně 
dlouhý a během šesti měsíců může skrytá závada 
napáchat značné škody. Ideální proto je v  rámci 
prevence provádět i dílčí samoodečty v měsíčních 
či čtvrtletních intervalech, které odběrateli umožní 
dříve odhalit možnou závadu a minimalizovat tak 
případné škody.

VHS Benešov předem děkuje za spolupráci při 
nadcházejících odečtech a přeje krásné pohodové 
léto.

Při hlášení stavu vodoměru se oznamuje pouze 
objem v kubících

Šetření pitnou vodou
Vážení občané,
vzhledem k  slunečným a  horkým dnům 

posledních týdnů je ve 
Vaší lokalitě zaznamená-
vána vysoká spotřeba 
pitné vody. Výrazný nárůst 
spotřeby pitné vody způ-
sobuje přetíženost vodovodní sítě a vodního zdroje 
Psáry.

Žádáme Vás proto o  šetření pitnou vodou 
a maximální využívání akumulované vody dešťové. 
Pomůžete tak předcházet riziku přerušení dodávky 
pitné vody.

Napouštění bazénů a používání závlahových 
systémů z  veřejného vodovodu se 
ne do po ručuje!

Děkuje obec Psáry a VHS Benešov

Ceny tarifů
         již od 299,- Kč

za měsíc

227 023 023     www.uvtnet.cz

nejnovější a nejmodernější teChnologie v Kraji!

Poskytujeme kvalitní, 
rychlé a neomeZenÉ 
internetové připojení.

Při přechodu od jiného 
poskytovatele dostanete 

internet po dobu 
výpovědní 

lhůty zdarma.  

Pro velké i malé firmy 
připravíme nabídku 

podle vašich potřeb.

2017_128x44_inzerce.indd   1 5/26/17   9:52 AM
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Bc. Milan Vácha, starosta

Zpráva o činnosti obce v uplynulých 
měsících

Výstavba nové školy
Stavba nové základní školy probíhá dle harmono-

gramu a zatím se nevyskytly žádné zásadní kompli-
kace. V uplynulých měsících se pracovalo zejména 
na spodní stavbě, sítích a byla osazena nová trafo-
stanice. Během letních prázdnin se již začne stavba 
zvedat „nad zem“.  Do Vánoc by měly být dva ze tří 
objektů školy pod střechou. Plánovaný termín ote-
vření 1. září 2019 je tedy s postupujícím časem více 
a více reálný.

Kruhový objezd
Stavba kruhového objezdu se pomalu blíží do 

finále. Už zbývají jenom poslední drobné úpravy 
a zprovoznění nové cyklostezky, která během výstav-
by sloužila jako objízdná komunikace. Omezení to 
bylo pro všechny velmi náročné, ale nakonec se vše 
podařilo zvládnout. Velkým přínosem byly inteligent-
ní semafory, které řídily provoz velmi efektivně 
a  kolony pouštěly dle aktuální potřeby v  celých 
blocích. Definitivní dokončení je naplánováno na 
17. července, ale s velkou pravděpodobností bude 
plný dopravní komfort o několik málo dnů dříve.

Oprava komunikace Na Vápence
Již v  minulém čísle jsme informovali o  stávající 

situaci týkající se rekonstrukce ulice Na Vápence. 
Přesto se na mne obracejí občané s dotazy ohledně 
této akce. Návrh, který vzešel ze společných jednání, 
byl přes veškerou snahu rozporován. Nejsilnější hlas 
byl slyšet od obyvatel spodní části této ulice v místě 
napojení na Jílovskou. Nesouhlasí s  tím, aby se 
komunikace rozšířila na 5 metrů šířky, což je minimální 
výměra pro obousměrný provoz. Dnes je komunikace 
o cca 70 cm užší, takže řidiči zde obvykle jezdí opa-
trněji. Na druhou stranu pokud chceme cestu kvali-
tativně posunout, tak je rozšíření dle normy pro 
obousměrný provoz nutností. Jak již bylo uvedeno 
v minulém čísle, projektovou dokumentaci posoudí 
stavební úřad a s případnými připomínkami se nále-
žitě vypořádá. Součástí záměru bude i změna doprav-
ního značení a opatření vedoucí ke zklidnění dopravy. 
Do značné míry tedy termín realizace závisí právě na 
obyvatelích ulice Na Vápence a jejich postupu v rámci 
povolovacího řízení. Chtěli bychom ovšem ještě 
jednou ujistit obyvatele z dané lokality, že předpo-
kládané náklady odhadované na 6 mil. Kč zůstanou 

na tuto akci rezervovány v obecním rozpočtu, nebu-
dou použity na jiné projekty a až dojde ke schválení 
projektové dokumentace, vypíše se výběrové řízení 
a  rekonstrukce se provede v  nejbližším možném 
termínu.

Nádržka v Psárech
V minulém čísle Psárského zpravodaje jsme infor-

movali, že probíhá výběrové řízení. K našemu milému 
překvapení se jej zúčastnilo pět firem, což je na dnešní 
podmínky dobrá zpráva. Rada obce schválila uzavření 
smlouvy s uchazečem, který se umístil první v pořadí. 
Ten bohužel po několika týdnech ještě před začátkem 
realizace od zakázky odstoupil, a  proto rada nyní 
jedná s uchazeči, kteří jsou další v pořadí. Cílem je, 
aby se akce zrealizovala do konce listopadu tohoto 
roku.

Nový semafor u Domova Laguna
Již mnoho let je vydáno stavební povolení na 

výstavbu přechodu pro chodce se sema-
forem u Laguny. Tato investiční akce 
je poměrně nákladná a realizační 
náklady se za 
řízený sema-
for s  detekcí 
r y c h l o s t i 
p r o j í ž -
dějí-

cích 
voz idel 

p o h y b u j í 
kolem 767 tis. Kč. Na 

realizaci projektu se poda-
řilo získat dotaci z  evropských 

fondů, díky níž bude obec hradit ze 

svého rozpočtu pouze 38 tisíc Kč, a náklady ve výši 
téměř 729 tisíc  Kč budou hrazeny z  dotace. Nový 
přechod s  inteligentním semaforem by měl být 
hotový na podzim tohoto roku. Semafor bude měřit 
rychlost projíždějících vozidel a  automaticky je 
zastaví. Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti v okolí 
Domova Laguna, a to jak s ohledem na klienty domo-
va, tak např. na děti využívající v  těchto místech 
autobusy pro cestu do školy a ze školy.

Zázemí pro neformální vzdělávání
Podařilo se nám získat dotaci z evropských fondů 

na vybudování zázemí pro volnočasové vzdělávání 
ve 3. patře obecního úřadu. Rekonstrukce proběhne 
v letních měsících. Budou vybudovány dvě učebny, 
řemeslná dílna, kuchyňka a  zázemí. Od nového 
školního roku budou v  nově vzniklých prostorách 

probíhat kromě přednášek Univerzity třetího věku 
jazykové a počítačové kurzy a rukodělné a řemeslné 
dílny pro děti i dospělé. Plánované náklady na projekt 
jsou 1,76 mil. Kč, z  čehož 1,59 mil. bude hrazeno 
z dotačních peněz.
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Lucie Libovická

Projektovat základní školu je povznášející
Letos v dubnu, po letech příprav, začala v naší obci výstavba nové školy. Nových budov základních škol 

se v ČR mnoho nestaví, a tak se jedná o významnou událost nejenom pro Psáry a Dolní Jirčany, ale i pro obec 
architektů. O rozhovor jsme požádali autora projektu „Nová škola pro Psáry a Dolní Jirčany“ pana Ing. arch. 
Ondřeje Pihrta.

 � Nová� škola� se� začala� stavět� letos�na� jaře,� více�
jak 4 roky poté, co jste ji navrhli a s návrhem vy-
hráli. Sledujete ještě dění kolem výstavby, nebo 
už pracujete na jiných projektech?

Úspěšný projekt je až postavený a fungující dům. 
Takže ano, samozřejmě. Dění kolem výstavby sledu-
jeme a  aktivně se ho účastníme v  roli autorského 
dozoru. Je to takové naše velké dítě (smích).

 � Když obec Psáry vyhlásila architektonickou 
soutěž na novou školu, co vás přimělo se do ní 
přihlásit? Měli jste již s projektováním škol zkuše-
nosti?

Soutěž na novou školu v Jirčanech byla po dlouhé 
době (z našeho mladého pohledu snad vůbec první) 
soutěž na základní školu v Česku. Kompletně nové 
školní budovy se v Česku po roce 1989 stavěly jen 
výjimečně, takže se jednalo (a stále jedná) o typologii, 
která u nás prakticky neměla současnou architekto-
nickou podobu. Pro nás tedy zadání představovalo 
velmi lákavé téma. Důležitou roli hrálo i  nezvykle 
kvalitně a angažovaně zpracované zadání, ze kterého 
byla cítit velká chuť obce najít opravdu kvalitní řešení 
a  přesvědčení, že architektonická soutěž je tím 
správným nástrojem.

Zkušenost s projektováním škol jsme tehdy neměli, 
ale právě z výše uvedených důvodů nás malá zku-
šenost s typologií neodradila a návrh základní školy 
jsme vzali jako velkou výzvu.

Od roku 2013 se situace s architektonickými sou-
těžemi v České republice podstatně změnila k lep-
šímu. S rostoucím množstvím soutěží obecně i s ros-
toucí demografickou potřebou se objevují soutěže 
na základní školy stále častěji a máme tak možnost 
nabyté zkušenosti dále uplatňovat jak v  dalších 
soutěžních návrzích, tak i  prostřednictvím účasti 
v hodnotících porotách.

 � Do mezinárodní architektonické soutěže se při-
hlásilo celkem 61 projektů. Proč myslíte, že právě 
Váš návrh nové školy pro Psáry a Dolní Jirčany vy-
hrál?�Čím�je�podle�Vás�výjimečný?

Jak jsem řekl, kvalitní a ojedinělé zadání bylo podle 
velké účasti pro architekty opravdu velmi lákavé. 
K návrhu jsme přistoupili s naprosto otevřenou hla-
vou. Člověk se samozřejmě neubrání obrazu školy, 

který má z dětství před očima. Uvědomili jsme si ale, 
že to jsou překvapivě podobné stereotypní vzpo-
mínky, málokdy související s  celkovou atmosférou 
školy, většinou negativní. Základní škola pro nás 
představovala především povinnost více než cokoli 
jiného a bylo jasné, že pro návrh  potřebujeme jiná 
východiska. Nejprve jsme si potřebovali ujasnit, co 
to vlastně základní škola ve 21. století je a co všechno 
by měla umět. Z mnoha nastudovaných zahraničních 
příkladů a i z vlastní zkušenosti se zahraničním škol-
stvím jsme pochopili, že základní škola má v dětech 
především probudit zájem o vzdělávání a naučit je 
odpovědně žít ve společnosti a probudit smysl pro 
komunitu. Samotná školní budova je v celém systému 
školství jen malý dílek, ale měla by nabídnout víc než 
učebnu s  řadami lavic a  katedrou, chodbu 
a jídelnu.

Ambice navrhnout dokonalou a převratnou školu 
zároveň nesmí nakonec vyústit v  nepřiměřenou 

architekturu. K návrhu budovy jsme proto od začátku 
přistupovali s velkou pokorou a snahou o osobitou 
stavbu s nezaměnitelných „školním“ výrazem, která 
bude navzdory své velikosti ohleduplná k  okolní 
zástavbě a  přívětivá ke svým  uživatelům zvenku 
i zevnitř.

V  soutěži je samozřejmě zásadní, aby myšlenky 
vtělené do návrhu rezonovaly i u poroty. V našem 
případě se to naštěstí podařilo a  věřím, že právě 
civilností spojenou s  jasnou a  inovativní vnitřní 
klastrovou organizací s důrazem na společné prostory 
a komunitní využití je náš návrh výjimečný.

 � Když jste návrh připravovali, přemýšleli jste 
i o tom, kde škola bude stát? V jaké obci, jací jsou 
zde lidé, jak se sem bude hodit?

Lokální kontext je vždycky jedním z  hlavních 
faktorů ovlivňující podobu navrhované stavby. Takže 
ano.

 � Když architekt navrhuje rodinný dům, musí se 
obvykle řídit představami i finančními možnostmi 
budoucího majitele – jak je tomu u plánování ško-
ly? Zasahuje vám do práce investor – obec nebo 
třeba ředitel a  učitelé, nebo máte naprosto vol-
nou ruku?

Návrh vzešlý z architektonické soutěže jako jedné 
z forem veřejné zakázky je v tomto ohledu specifický 
a odlišný od běžné spolupráce s investorem. Klíčové 
je proto zadání, ze kterého návrh vzejde. V našem 
případě byla soutěž dvoukolová a porota, jejíž polo-
vinu tvoří zástupci obce, tak měla možnost dát 
vybraným soutěžícím doporučení pro dopracování 
návrhu pro druhé kolo, což podstatně zvýšilo šanci, 
že vítězný návrh bude opravdu odpovídat předsta-
vám zadavatele. Investor by měl tedy vítězný návrh 
respektovat a nechat architektovi volnou ruku. Na 
druhou stranu bez kompetentního a angažovaného 
investora nemůže vzniknout dobrý projekt ani na 
základě architektonické soutěže. Projekt se v průběhu 
příprav vyvíjí a  je nutné společně operativně řešit 
spoustu dílčích problémů.

Spolupráce s  obcí v  tomto ohledu fungovala 
bezvadně. Škola vypadá i  v  realizačním projektu, 
podle kterého se nyní staví, stále stejně jako v sou-
těžním návrhu, a i když prošla ohněm mnoha diskuzí 
a průběžnými konzultacemi s investorem i vedením 
školy, nebylo nutné provádět žádné zásadní kon-
cepční změny. Obec nám do práce zasahovala účelně, 
kompetentně a vždy velmi citlivě. V otázce celkového 
fungování a konceptu nové školní budovy jsme od 
začátku jeli na jedné vlně. Drobné kompromisy 
vznikaly takřka výhradně z  rozpočtových důvodů 
a celkový výsledek neohrozily. Zodpovědného a osví-
ceného přístupu, který ze strany obce projekt po 

celou dobu provází, si proto velmi vážím.
 � Je návrh nové školy Vaše práce, nebo je za ním 

nějaký větší tým? Kolik lidí na návrhu nové školy 
pracovalo nebo ještě pracuje?

Za návrhem školy stojí prakticky celý tým našeho 
ateliéru. Celkem na projektu pracovali střídavě i spo-
lečně 3–4 architekti a  tým stavebních inženýrů 
a specialistů. Na projektu se stále pracuje, i když teď 
již s podstatně menší intenzitou. Navrhujeme interiér 
školy a jako autorský dozor se účastníme stavby.

 � Myslíte, že prostory školy jako takové mohou 
ovlivnit kvalitu a styl výuky?

Kvalita a styl výuky samozřejmě závisí především 
na pedagogickém sboru a vedení školy. Dobrá škola 
s dobrými učiteli bude fungovat i ve stanu. Jsem ale 
zároveň přesvědčen, že dobře navržený prostor může 
být jednoduše obecně inspirující a  pokud školní 
budova vzniká s  jasnou představou o  budoucím 
využití pro moderní metody výuky, všechno může 
jít snadněji. A byla by přece škoda nabízené možnosti 
nevyužít.

 � Jak by podle Vás měla vypadat škola a  vůbec 
vzdělávání�v budoucnosti?�Dejme�tomu�za�30�let?�
Přeci jen, školní budovy se staví na dlouhé roky – 
jak nová škola odpovídá těmto vizím? Bude v  ní 
toto�možné,�nebude�za�20�let�už�nemoderní?

Doufám, že ne. Základní vzdělávání by mělo být 
zaměřené na rozvoj obecných dovedností, samo-
statnosti a individuálních schopností každého dítěte. 
Vzdělávání musí děti bavit a  probíhat přirozeně 
v radostném prostředí. Pokud se toto podaří v nové 
škole nyní, není důvod k  obavám z  budoucnosti. 
Základní parametry budovy jsou myslím dostatečně 
velkoryse navržené, a  pokud žáci a  učitelé novou 
budovu přijmou za svou, bude se společně s nimi 
přirozeně vyvíjet a přizpůsobovat novým potřebám 
v čase jako centrum vzdělávání i obecního komunit-
ního života.

 � Kdybyste měli možnost znovu navrhovat něja-
kou novou školu, šli byste do toho? Bavila Vás ta 
práce? Udělali byste něco zásadně jinak?

Určitě šli! Práci na projektu základní školy bych se 
nebál označit i  přes mnohá úskalí za povznášející. 
Zatím jsme s  návrhem spokojeni a  nic zásadního 
bychom neměnili. Věřím, že i díky průběžným kon-
zultacím s panem ředitelem se podaří využít novou 
budovu na maximum.

 � A otázka na závěr. Když se vžijete do role ško-
láka, co myslíte, že se dětem na nové škole bude 
nejvíc�líbit?�Na�co�se�mohou�těšit?

Doufám, že děti (a nejen ony) v nové škole zažijí 
prostor. A že se s ním přirozeně sžijí a budou ho bez 
velkého přemýšlení a s radostí využívat.
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Sociální a kulturní komise
Vlasta Málková, místostarostka

a předsedkyně sociální a kulturní komise

Pokud počasí dovolí, pozveme vás v  červenci 
a  srpnu opět do letního kina. 13.  7. se bude hrát 
v Psárech na návsi v místě bývalého vrakoviště a 31. 8. 
na návsi v Dolních Jirčanech. Zájemci o tento letně 
kulturní zážitek mohou již nyní hlasovat na webových 
stránkách obce www.psary.cz a  ovlivnit tak, který 
film se bude promítat.

Vstupné se neplatí, občerstvení je zajištěno, sedát-
ka, křesílka nebo deky si vezměte s sebou.

Srdečně Vás zveme
dne 25. srpna 2018 na

TRADIČNÍ DOŽÍNKOVÉ 
SLAVNOSTI

v Dolních Jirčanech za obchodem
Začátek slavností ve 13 hodin

14.30 hod. příjezd venkovské chasy 
a předání „Dožínkového věnce“
15.00 hod. a každou další celou 
hodinu výmlat obilí na historické 

mlátičce s doprovodným odborným 
výkladem

Po celé odpoledne a večer bude 
slavnosti doprovázet živá hudba

Bohaté a pestré občerstvení, výstava 
staré a nové zemědělské techniky, 
ukázka řemesel a výstava malých 

hospodářských zvířat
Atrakce pro děti

Od 19 hod. dožínková veselice, 
k poslechu a tanci hraje orchestr  

Františka Kořínka
Srdečně vás zve STS Dolní Jirčany 
ve spolupráci s obecním úřadem

Dvoudenní výlet do Dolního Rakouska a na Moravu
Sociální a kulturní komise vás zve na speciální letní dvoudenní výlet za zahradami a historickými objekty 

Rakouska a Moravy, který se uskuteční ve dnech 20.–21. 7.

Z  obce vyjedeme v  časných ranních hodinách 
a nejprve zamíříme za rakouské hranice do renesanč-
ního zámku Rosenburg. Růžový zámek okouzluje 
své návštěvníky historickými sály, vzácnými obrazy 
i starožitnostmi. Kromě růží vás jeden z nejnavště-
vovanějších zámků Dolního Rakouska osloví i ukáz-
kami renesančního sokolnického umění. Odpoledne 
se přesuneme do Tullnských zahrad, kde se na ploše 
50 ha nachází přes 40 ukázkových zahrad vytvořených 
týmy zahradníků z celého světa. V areálu je i vyhlídka 
vysoko nad korunami stromů, nabízející pohled na 
celý zahradní komplex. V  pozdním odpoledni se 

vrátíme zpět do Čech a ubytujeme se v hotelu Rustikal 
v  Hustopečích. Po večeři si budete moci užít pro-
cházku, vykoupat se v  bazénu nebo si zahrát 
kulečník.

Druhý den se po snídani seznámíme se zámkem 

Milotice, nazývaným perla jihovýchodní Moravy. 
Prohlídka interiérů nám dovolí nahlédnout do všed-
ních dnů rodu Seilern-Aspang. V krásné francouzské 
zahradě je k vidění oranžerie, množství těch nejvo-
ňavějších růží nebo užitková zahrada. Mnohé rostliny 
si zde můžete i  zakoupit. Odpoledne si uděláme 
poslední zastávku svého putování, a to na gotickém 
hradě Pernštejn, který jistě znáte z více než padesáti 
televizních inscenací a  pohádek. Vnoříme se do 
období gotiky a renesance, poslechneme si pověsti 
a kdo ví, třeba potkáme i bílou paní.
Odjezd z obce v 6 hod., návrat domů druhý den ve 

večerních hodinách.
Trasa: Psáry – Rosenburg – Tulln – Hustopeče (uby-
tování hotel Rustikal) – Milotice – Pernštejn – Psáry
Cena: 1890 Kč pro trvale hlášené v  naší obci, pro 
ostatní 2390 Kč. Poslední volná místa!

Poslední volná místa!

Jeřábnické práce
Tatra AD20
Jakub Vinecký

tel. 777 743 438
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Ing. Jitka Svobodová

Fotosoutěž – Kopce a kopečky
V průběhu let jsme podle zasíla-

ných fotografií zjistili, že 
toulky po Čechách, 
Evropě či světě jsou 
velmi oblíbené, 
a  věříme tedy, že 
nějaký ten krtinec, 
kopeček, kopec, horu 

či velehoru jste určitě 
nejen viděli, ale také zvěčnili pomocí fotoaparátu.

A pokud snad ne, máte do poloviny prázdnin, 
tedy do uzávěrky, dost času. Fantazii se samozřejmě 
meze nekladou, takže budeme rádi za každý neotřelý 
nápad. Ty nejlepší a nejpovedenější fotografie pak 
budou uveřejněny ve velkém či malém obecním 
kalendáři pro rok 2019, vylosovaní účastníci soutěže 
získají zajímavou cenu.

Podmínky pro zařazení vašich fotek do 
fotosoutěže:
Kdy: do 31. července 2018.
Jak: v elektronické podobě.
Kam: na e-mail fotosoutez@psary.cz.
Co: barevné nebo černobílé fotografie ve formátu 
NALEŽATO v  co nejlepší kvalitě (alespoň 2  MP). 
Nekvalitní fotografie budou ze soutěže vyloučeny.

Nezapomeňte uvést své jméno a adresu. Zasláním 
fotografií dáváte souhlas s jejich uveřejněním v mate-
riálech obce Psáry.

Občané, kteří v následujících měsících oslaví významné životní jubileum a nechtějí být uvedeni v této 
rubrice, mohou kontaktovat redakci Psárského zpravodaje na emailu  psarskyzpravodaj@psary.cz

Blahopřejeme všem našim seniorům, kteří v měsících červenci 
a srpnu oslaví svá významná životní jubilea

Antonín Absolon
Vlasta Demeterová

Kateřina Grasserová
Běla Gschwengová

Miroslava Jeřábková
Otakar Klikorka

Andrej Kondač

Marie Kostílková
Alena Myslivečková
Otakar Nejedlý
Karel Posířil
Jaroslav Skřivan
Hana Slabihoudková
Jaroslav Uher

Poslední šance!

Pohádkový les 2018

Co Vás čeká a nemine:
Pohádková trasa pro mladší děti (cca do 5 - 7 let), kde se tentokrát setkají s kovbojem Woodym,
prozkoumají smetiště s Krysáky, zaskáčou si s Gumídky, najdou kopretinu pro Leontýnku a
potkají další pohádkové bytosti…

Dobrodružná cesta pro starší děti (od 8 - cca do 12 let), která je vytvořena spíše jako soubor
táborových her, na které musí rozesmát smutnou princeznu, najít poklad s Indiana Jonesem,
nebo postaví kus Prahy a hlavně se vůbec nebudou nudit…

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

Pro děti i dospělé zahraje skupina Smeč. Občerstvení zajištěno. Na registrované dětské
účastníky, kteří dorazí k cíli, čeká limonáda, špekáček a dárek zdarma. Doplňkový program
aquazorbing. Na závěr akce po setmění (cca ve 20 hodin) ohnivá show.
Malování na obličej na startu / cíli.

Obec Psáry Vás srdečně zve  na

Kdy:  

v sobotu  8. září 2018 od 13.00 do 18.30 hod.

(poslední start v 17 hod.)

Kde:  

start  i cíl - na Štědříku v Dolních Jirčanech

(křižovatka Javorová a Ke Kukaláku

- pohádková louka) u mostku

Sledujte, prosím, značení, které Vás dovede

na start Pohádkového lesa.

Startovné:

50,-  Kč

S sebou:  

odvahu, dobrou náladu, fantazii,

pevné boty, silné paže a bystrou hlavu :-)
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Martina Jedličková

Psárský sedmiboj aneb putování za psárským pokladem

Poslední dubnová sobota byla v Psárech v lokalitě 
U Vápenky ve znamení nové hry pro malé i větší děti 
– Putování za psárským pokladem.

Na motivy známé televizní hry Pevnost Boyard 
jsme se pokusili sestavit hru podobného zaměření, 
která by prověřila mrštnost, důvtip a logické uvažo-
vání  psárských a dolnojirčanských dětí. Mysleli jsme, 
že dětem klademe do cesty docela náročné překážky, 
ale zmýlili jsme se. Nejen že jsme je ani jediným 
úkolem nepřekvapili, poradily si navíc i se zákeřnými 
hádankami otce Fura a byly schopny všechny úkoly 
splnit i  před vypršením časového limitu! Starším 
dětem jsme úkoly dokonce ztížili a  zkrátili pro ně 
časový limit, ani to však nepomohlo.

Všichni získali potřebné indicie a zjistili heslo nutné 
k otevření truhly s pokladem. Pouze jedinou hlídku 
jsme poslali ke lvím hlavám, kde se museli její členové 
rozhodnout, koho obětují, aby získali další nápovědu 
pro získání hesla.

Počasí nám přálo, všechny děti odcházely s limo-
nádou, buřtem a získanou odměnou, ale světe, div 
se, ptaly se po medailích! Takže co s další bojovou 
hrou? Vrátíme zpět boj o medaile a sportovní výkony? 
Dejte nám, prosím, vědět, máte  rok na 
rozmyšlenou!

Děkujeme za účast všem sportovně založeným 
dětem a dobrovolníkům za přípravu této povedené 
akce.

Jaroslava Bártová

Promoce a slavnostní ukončení zimního semestru U3V
28. května proběhlo v dolnojirčanské restauraci 

Na Kopečku slavnostní ukončení zimního semestru 
Univerzity třetího věku (školní rok 2017–2018). 
Zároveň šest „studentů“ seniorů převzalo z  rukou 
paní místostarostky Vlasty Málkové osvědčení o abso-
lutoriu Univerzity třetího věku – téma Svět okolo 
nás I.

U slavnostního setkání nechyběli ani rodinní pří-
slušníci a  neformální a  milou atmosféru dokreslila 
i harmonika. Stálo to opravdu za to a za nás všechny 
děkuji paní Vlastě Málkové za skvělou organizaci.

Již se těšíme na další přednášky, které nás moc 
baví a kde se dovídáme mnoho zajímavých věcí.

 Jsme dobrá parta, přijďte mezi nás!

Stalo se
Hana Rousová

Svatby v Psárech a v Dolních Jirčanech
V  letošním roce se uskutečnily na území Psár 

a  Dolních Jirčan již dvě svatby a  třetí se chystá 
o  prázdninách. Je velmi potěšující, že snoubenci 
v dnešní době plné nespočetných možností volí při 
tak významné události, jakou bezesporu svatba je, 
svou domovskou obec jako místo uzavření manžel-
ství. Každá svatba je jiná, každý počátek společného 

příběhu snoubenců je jiný. Vážíme si toho, že si 
snoubenci vybrali právě nás, abychom zpečetili jejich 
„ano“. Proto věnujeme každé svatbě náležitou pozor-
nost, aby jim mohl být obřad a hlavně proslov oddá-
vajícího ušitý přesně na míru. V nedávné době pro-
běhla v  obřadní síni OÚ Psáry rovněž první zlatá 

svatba – 50. výročí uzavření manželství. O té jste si 
již mohli v Psárském zpravodaji přečíst a podívat se 
i na fotografie.

Všechny svatební obřady jsou krásné, milé 
a  dojemné, ať je to první svatba mladého páru, či 
druhá svatba staršího páru, kteří svou lásku našli až 
ve zralejším věku. Nejdojemnější samozřejmě bývají 
zlatá, platinová a další výročí svateb. Proto vyzýváme 
vás všechny, kteří byste měli zájem o uzavření man-
želství či uspořádáním obřadu při výročí sňatku, 
abyste kontaktovali  OÚ Psáry – paní místostarostku 
Málkovou (tel. 602 714 101, e-mail: malkova@psary.
cz) nebo přímo matriku na MěÚ Jesenice – paní Hanu 
Rousovou 241  021  741, e-mail: hana.rousova@ 
mujesenice.cz.
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Vítání občánků
Jarní Vítání občánků je v naší obci již velmi tradiční 

a  oblíbenou akcí. Během sobotního květnového 
odpoledne na Obecním úřadu v  Psárech jsme ve 
třech etapách přivítali 13 miminek i  s  jejich rodiči 
a prarodiči.

Všechny přítomné uvítala paní místostarostka 
Vlasta Málková společně s  Martinou Šmerglovou. 
Děvčata z místní základní školy pod vedením paní 
učitelky Lucie Vondryskové si připravila několik písní 
a básní. Slavnostní obřad zakončila gratulace, předání 
krásně zabalených dárků a květin.

Květnového vítání občánků se 
zúčastnily tyto děti:

 y Běla Foglová
 y Agáta Hradcová
 y Radomír Jedlička
 y Nella Komárková
 y Zuzana Kotanová
 y Tobias Kurc
 y Emma Miklós

 y František Molenda 
 y Mikuláš Packo
 y Karin Růžičková
 y Max Vidlička
 y Aleš Zaumuller
 y Rozálie Zouzalová
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 Jaroslava Bártová

Výlet nejen do Kutné Hory

Sobota 9. června přinesla další z řady výletů při-
pravených Kulturní a sociální komisí pro místní 
občany.

Jako vždy plně obsazený, protože jistotou je prima 
parta lidí, výborná organizace a promyšlený itinerář 
cesty.

Ta červnová vedla do Kutné hory, s  prohlíd-
kou chrámu svaté Barbory, Vlašského dvora a výbor-
ným obědem. Odpoledne jsme pokračovali do 
nedalekého městečka Sedlec s unikátní sbírkou kostí 
v kostnici kostela Všech svatých. Odtud jsme zamířili 

do Žleb, jejichž jméno zajistila řeka Doubravka, která 
zde vytvořila hluboký žleb (žlab). Nad řekou stojí 
krásný zámek s bohatými sbírkami zbraní, krásným 
interiérem a  pohádkovým okolím vč. rozsáhlého 
anglického parku. Není se co divit, že se zde točilo 
tolik filmových pohádek.

Díky profesionálnímu průvodci, který nás všude 
doprovázel, jsme se dozvěděli řadu zajímavostí.

Slunečné červnové počasí umocnilo náš zážitek 
z výletu a už se těšíme na další.

A co vy? Pojeďte s námi, neseďte doma!

Vlasta Málková, místostarostka

Májové slavnosti
Stejně jako v předchozích letech přinesly Májové 

slavnosti spoustu zábavy a  rozptýlení. Vystoupily 
děti všech věkových kategorií. Účinkovali naši nej-
menší z  Klubíčka a  také děti z  kroužku angličtiny. 
Školka připravila program, ve kterém měli vystupující 
masky či stejná trička a z pódia zazněly známé hity 
z muzikálu Pomáda. Děti ze školy předvedly, že je 
vystoupení baví, a  své nadšení přenesly i  na nás 
dospěláky.

Doplňkovým programem slavností byly soutěže 
o  čokoládu, netradičním prvkem byla ochutnávka 
čokolád a piva a dobrovolníci hledali nejvhodnější 
kombinace chutí těchto na první pohled nesourodých 
pochutin.

 Novinkou letošního roku byla bikerská show na 
speciálně upravených kolech. Biketrial je sport, při 
kterém se překonávají překážky, aniž by se sportovci 
dotkli země čímkoli jiným než pneumatikami kola. 
Byl to opravdu výjimečný zážitek, zejména pro řadu 
místních odvážlivců, kteří se do akce zapojili a stali 
se například živými „překážkami“, přes které skákala 
kola.

Nechyběla ani tradiční pouť se střelnicí a stánky 
s dobrotami. Páťáci nám opět připravili Kavárničku, 
škola nachystala dílničky, mohli jsme přispět i  na 

charitativní akci, prostě každý si mohl vybrat z odpo-
lední pestré palety a užít si slavností podle svého. 
Večer nechyběla ani zábava Na Kopečku.

Poděkování patří všem, kteří se na akci podíleli, 
připravovali vystoupení a  zajišťovali chod akce. 
Přispěli tak k dobré náladě všech, kteří se přišli poba-
vit. Děkujeme!
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Psáryfest�2018�podpořil�mentálně�hendikepované
Již 6. ročník dobročinného open-air festivalu Psáryfest proběhl v sobotu 12. 5. v Psárech. Laura a její tygři, 

Anička Slováčková a další účinkující pomohli spolu s organizátory, partnery a všemi účastníky Psáryfestu 
2018 podpořit klienty Domova Laguna Psáry.

Cílem festivalu Psáryfest 2018 bylo opět udělat 
radost tam, kde je to opravdu potřeba – klientům 
Domova Laguna Psáry. Jim je věnován i výtěžek z celé 
akce, který byl letos vynikající a překročil hranici 30 
tisíc korun. Kromě finanční podpory přinesl Psáryfest 
také významnou podporu integraci mentálně posti-

žených do většinové společnosti a především úsměvy 
na tváře klientů Domova Laguna. Celá akce proběhla 
za skvělé atmosféry a  rekordní účasti návštěvníků, 
kterým patří velký dík!

Na Psáryfestu 2018 svým vystoupením podpořili 
dobrou věc Laura a její tygři, Anna Julie Slováčková 
s kapelou The Primes, Michal Šindelář, Antikvariát, 
CZECH IT, Matěj Tauš, Lucifer a  Naděje. V  rámci 
nesmírně bohatého doprovodného programu si 
všichni přítomní mohli užít také taneční představení 
s koněm a další unikátní vystoupení společnosti Equi 
Hanuš, Krejčovství pro Duši Kataryny Kuprysyuk, 
malování na obličej, skákací hrad, ukázku techniky 
hasičského sboru Středočeského kraje a  mnoho 

dalšího. Nechyběla ani tombola s dárky od partnerů 
festivalu.

„Z letošního ročníku Psáryfestu mám obrovskou 
radost. Naši klienti si celé odpoledne a večer moc užili,“ 
říká ředitel Domova Laguna Psáry Jakub Adámek 
a dodává: „Děkuji moc partnerům, účinkujícím a všem, 
kdo přišli a podpořili náš cíl pomáhat klientům najít co 
nejschůdnější a nejpřirozenější cestu životem!“

První ročník hudebního festivalu Psáryfest, který 
založil Dalibor Prokeš, proběhl v  roce 2007 (tehdy 
ještě v  Oseku u  Strakonic pod jménem Osekfest). 
Psáryfest 2018 pořádá Domov Laguna Psáry a  spo-
lečnost Kultura na dlani. Organizuje ho společnost 
Cathedral. Mezi hlavní partnery festivalu patří obec 
Psáry, Partners Financial Services, a. s., ČSOB 
Pojišťovna a Europrint, a. s.

Domov Laguna Psáry již téměř půl století nabízí 
dětem, mládeži i dospělým lidem s mentální retardací 
nejen profesionální speciálně pedagogickou péči, 
výchovu a vzdělávání, ale také normální lidský přístup 
a podmínky ke spokojenému životu. Je pro své oby-
vatele atraktivní nejen krásnou přírodou, která ho 
obklopuje, ale i vybavením nových moderních areálů, 
které nabízejí komplexní služby pro klienty s různou 
mírou a závažností postižení.

Tisková zpráva
foto: Dalibor Prokeš, Miloš Melich a Persum

LETNÍ FOTBALOVÉ
SOUSTŘEDĚNÍ
Účast všech téměř povinná !! :-)

Podrobnější informace a přihlášky:
Romana Hájková
Tel.: 602 100 530
e-mail: mladez@skcechoslovan.cz

Termín: 18. - 24. srpna 2018
odjezd sobota ráno, návrat pátek večer

Sport-resort Horní Branná

Strava: 5x denně, pitný režim zajištěn po celý den

Ubytování: Pokoje po čtyřech nebo šesti lůžkách, sociální zařízení a sprchy  
společné na patře. Dále v objektu jídelna, která slouží také jako společenská místnost. 
Zde budeme s dětmi provozovat program mimo tréninky a večerní program.

Sportovní vyžití:  
je zajištěno 3x denně fotbalové hřiště, ping-pong, tělocvična a další možnosti

Cena soustředění: 3.200,-Kč

Balíček soustředění + kemp: 4.990,- Kč

Číslo účtu: 19-0387947329 / 0800  VS: rodné číslo dítěte + jméno do poznámky

Záloha soustředění: 2.000,- Kč na výše uvedený účet do 20. 5.

• V ceně soustředění je doprava, ubytování, strava 5x denně, 
pitný režim po celý den, pojištění proti způsobení škody  
a úrazu během pobytu.

• Pokud někdo potřebujete platbu rozložit jinak,  
kontaktujte mne prosím, určitě se domluvíme.

I letos s našimi dětmi pojede zdravotnice a chůva.

180430_Soustredeni2018_176x250_v02.indd   1 30.04.2018   19:12:08
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Mgr. Jana Koutná
3. část seriálu „Obce Dolní Jirčany a Psáry v minulých sto letech“, který jsme připravili k letošnímu význam-

nému výročí a oslavám vzniku republiky

Válečná léta
Desetiletí, které jsme již v minulém zpravodaji uvedli jako zatmělý čas protektorátního přežívání. Léta, 

která zůstanou navždy vyplněna válkou a příběhy lidí v ní. Ale pořád léta, kdy život lidí a rodin běžel ve svých 
staletí zaběhlých kolejích; život běžný, jen uzpůsobující se těžkým a měnícím se podmínkám. Snad prominete 
náš záměr shrnout válečná léta do dvou dramatických vyprávění, ale proč ne? V mimořádných dobách lidé 
zažívají mimořádné osudy.

Po spáchání atentátu na zastupujícího říšského 
protektora Reinharda Heidricha a vyhlášení stanného 
práva poskytli manželé Jarošovi ze Psár dočasný úkryt 
odbojářům z Prahy – manželům Baxovým. Okolnosti 
je přinutily dočasně se skrývat mimo Prahu a Marie 
Jarošová vyprávěla: „Jednou (je) zachránilo zdržení 
elektriky, takže na určené místo schůzky s jiným odbo-
jářem docházeli právě, když dotyčného gestapo vyvá-
dělo z domu. Baxovi pak byli schovaní na Kačerově prý 
u  pana Václava Jaroše. Ten je vyvedl přes zahradu 
kolem nemocnice v Krči směrem na Kunratice. Dále šli 
sami a dorazili do Psár.

Vedle domku Jarošových byl domek jejich švagra 
č. p. 121. Tam byly dvě prázdné místnosti s okny smě-
řujícími do polí. Vpředu domku bydlela rodina cestáře 
Davida. Řekla jsem jim co a jak. A tak jsme se manželů 

Baxových ujali. Muži se v noci střídali ve hlídání. Měli 
i určeno zvláštní heslo. Kdyby hrozilo nebezpečí, měli 
Baxovi, kteří spali oblečení, vyskočit oknem do polí. 
Tehdy jsme ani neuvažovali o tom, jaký trest by stihl 
nás a možná i celou vesnici.

Prohlídky v Praze skončily a přesouvaly se na vesnice. 
Bylo proto třeba Baxovy zase dopravit do Prahy. Ale 
kolem Prahy byly zesílené hlídky. Jak to udělat? Proto 
manžel mlékařskými plombovacími kleštěmi sundal 
z občanské legitimace fotografii a dal na ni fotografii 
pana Baxy. Ten pak, vybavený pytlem zednického 
nádobí, dojel jako zedník Jaroš šťastně do Prahy. Teď 
ale nastala křížová cesta pro nás, protože manžel 
nemohl bez občanské legitimace do práce. Na okresním 
úřadě v Jílovém byl zaměstnán Josef Dvořáček ze Psár 
z Krupky. Manžel za ním došel a vyprávěl, že mu někdo 

Ing. Petr Jaško

Třináctka nebyla nešťastná
aneb 13. dětský den v Dolních Jirčanech

Pro letošní rok jsme zvolili osvědčené téma 
z  posledních let – přiblížení sportu dětem. Pro 
pořadatele SK Čechoslovan Dolní Jirčany z. s. a spo-
lupořadatele Spolek dobrovolných hasičů Dolní 
Jirčany je toto téma blízké, a tak jsme mohli dětem 
připravit opravdu zábavné odpoledne.

V  sobotu 2. června čekalo na dětské účastníky 

11 zajímavých soutěžních stanovišť, kde mohli pro-
kázat svůj sportovní talent na více či méně tradiční 
sporty. Děti si mohly zkusit sporty od fotbalu a volej-
balu až po netradiční překážkovou dráhu, motorsport, 
hasičský sport, střelbu ze vzduchovky, jízdu trakařem, 
chození po slackline či skákání v pytlích.

O to, aby mohly děti po soutěžích doplnit síly, se 
kromě hospůdky staraly i  stánky s  občerstvením. 
Velkým zpestřením a zážitkem byla exotická zvířata 
Renaty Kopanicové, se kterými se mohli ti největší 
odvážlivci dokonce pomazlit. Vždyť kdy se vám 
povede procházet se s  hroznýšem nebo krajtou 

zavěšenou okolo krku? Další zajímavostí bylo celkem 
pět koní a poníků, na kterých se většina dětí projela. 
A protože skákací hrad nikdy nezklame, tak i tentokrát 
byl v obležení nadšených malých sportovců.

Ani letos nechyběly bohaté odměny pro dětské 
účastníky. Kromě buřtíku a  občerstvení čekaly na 
každého začínajícího sportovce hodnotné ceny. Pro 

organizátory byly odměnou úsměvy a  rozzářené 
dětské oči a velká účast dětí i rodičů. Vždyť k soutěžím 
se zaregistrovalo téměř 200 dětských účastníků!

Celý dětský den se mohl uskutečnit jen díky našim 
sponzorům a spolupracovníkům, kterým moc děkujeme. 
Pomocníků, kteří se podíleli na organizaci, bylo mnoho, 
nemohu vyjmenovat všechny jednotlivce, ale dobrý 
pocit z užitečně prožitého odpoledne měli všichni. Ze 
sponzorů je třeba zmínit Českou unii sportu, obec Psáry, 
Bravo trade s. r. o., Tenis Czech Olten, MUDr. Jaroslava 
Sokola, Klarp s. r. o. a Hospůdku na hřišti.

Tak zase za rok se těší pořadatelé.
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v autobuse odcizil náprsní tašku s potravinovými lístky, 
150 korunami a občanskou legitimací. Josef Dvořáček 
mu vystavil novou a  připomněl, aby manžel ohlásil 
ztrátu na četnické stanici v Jesenici. Kdyby prý se stará 
našla, tak aby nebyly nepříjemnosti. Gestapu stačilo 
sebemenší podezření…

Panu vrchnímu Hoštičkovi v Jesenici manžel zkrou-
šeně vyprávěl, co se mu přihodilo, kdyby se náhodou 
legitimace našla, tak aby mu jí poslal. Asi za týden přišla 
pošta a  v  ní občanská legitimace. Pan Baxa sehnal 
v Praze jinou. Na legitimaci jsme zase dali starou foto-
grafii a manžel měl teď legitimace dvě.

Jela jsem tedy do Prahy na nákup a na zpáteční cestě 
jsem se zastavila v hostinci „Na Šátalce na vodě“ a milou 
legitimaci hodila pod lavici. Našel ji hostinský, když 
ráno zametal, a ihned ji donesl na četnickou stanici do 
Jesenice; a vrchní strážmistr Hoštička ji poslal po Josefu 
Dvořáčkovi ze Psár manželovi. Manžel jednu legitimaci, 
která splnila velký úkol – zachránila manžele Baxovy 
od jisté smrti, vrátil na okresním úřadě.“

A jiný příběh – příběh, který předcházel samému 
konci války (následující popis událostí vychází z pozná-
mek pana Františka Kolmana z Modřan):

„V  noci ze 14. na 15. prosince 1944 byli v  prostoru 
průhonické obory vysazeni výsadkáři vyslaní štábem 

2. ukrajinského frontu maršála Ivana S. Koněva. Jejich 
úkolem bylo provádět zpravodajskou činnost a připra-
vovat se na postup Rudé armády. Výsadek tvořili: velitel 
skupiny plk. Ivan Prokopjevič Kurilovič (krycí jméno Štefan 
Suliga) a  npor. Štefan Šahur (krycí jméno Ján Kollár). 
Další členkou skupina měla být ppor. Ludmila 
Alexandrovna Galská (krycí jméno Galika), té se však 
nešťastně otevřel padák ještě na palubě letadla a nevy-
skočila. Plk. Kurilovič byl Rus; npor. Šahur pocházel 
z Podkarpatské Rusi, uměl výborně česky a právě on byl 
proto vybrán k navazování kontaktů s místním odbojem. 
Místo ppor. Galské pak musel zajistit obsluhu vysílačky.

Oba zpravodajci se podle rozkazů přesunuli na jim 
udanou adresu – do chalupy Františka Hluchého 
v  Nechanicích. Jeho syn Josef Hluchý pracoval jako 
konstruktér ve vysočanské továrně Aero a právě on měl 
kontakty na odbojové hnutí. Vysílačku ukryli v podlaze 
domu. Hlavním úkolem výsadku bylo zajišťování zpráv 
o stavu, složení a pohybu jednotek wehrmachtu v pro-
tektorátu, také o továrnách v Praze a okolí, zejména 
o  těch, které se výrobním programem podílely na 
zbrojním průmyslu. Za tímto účelem měli z řad místního 
obyvatelstva sestavit zpravodajskou skupinu působící 

a pokrývající oblast jižně od Prahy.
Vedoucí skupiny plk. Kurilovič byl informován, že 

v březnu 1945 proběhne v prostoru Jílového (Nechanic) 
další výsadek. Akce se uskutečnila 26. března 1945; na 
zpravodajce na místě – v blízkosti bývalého hotelu René 
– čekali jak plk. Kurilovič, npor. Šahur, tak i Josef Hluchý 
z Nechanic. Ti na louce za hotelem zapálili ohně, sovět-
ský letoun nalétl bez problémů a seskočili dva parašu-
tisté. Jednalo se o příslušníky 2. polské divize: poručíka 
Zenona Czecha (krycí jméno Jura) a  četaře Pavla 
Zuikiewicze (krycí jméno Karlík). Byli do protektorátu 
vysláni štábem 2. ukrajinského frontu, aby posílili roz-
růstající se skupiny plk. Kuriloviče. Oba hovořili dobře 
česky a přiváželi i dvě vysílačky.

Pro por. Czecha se našel úkryt v  domku rodiny 
Chladových v  osadě Závist u  Dolních Břežan; čet. 
Zuikiewicz byl ubytován v rodině plk. Ing. Phillipa v obci 
Psáry.

Dne 3. dubna 1945 ho však jeho kolega nestačil 
varovat. Gestapo Pavla vypátralo s pomocí radiolokační 
stanice, snad ho také překvapili přímo při vysílání. Snažil 
se sice uniknout skokem z okna, když však zjistil, že je 
obklíčen, zvolil raději smrt.

Všichni výsadkáři se po svém zatčení dočkali konce 
války v pankrácké věznici. Jediným, který nepřežil, byl 
čet. Pavel Zuikiewicz.

Záznamy četnické stanice o této události mlčí; vše 
bylo řízeno pouze gestapem.“

Přiznávám, že tentokrát byl popis dějinných udá-
lostí složitější o to, že z úředních záznamů se o běžném 
životě v obou obcích zachovalo pramálo. Rozhodnutím 
protektorátní vlády bylo totiž přerušeno vedení 
záznamů v obecních kronikách, stejný osud dostihl 
i kroniky místních spolků a sdružení. Úřední písemnosti 
tehdejších obecních úřadů prakticky neexistují.

Následující desetiletí – to již bude jiné: nasměruje 
dalších čtyřicet let…
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Mgr. Martina Běťáková, místostarostka

Doučko v Mozaice bude i příští školní rok
Rodinné centrum Domeček uspělo s  dotační 

žádostí na doučování dětí a získalo od Středočeského 
kraje pro rok 2018 celkem 30 tis. Kč, ze kterých může 
hradit výukové materiály a odměny lektorům. V rámci 
projektu TO DÁŠ! tak může pokračovat bezplatné 
doučko v Mozaice i v příštím školním roce. Projekt 
To dáš! je zaměřen na cílenou podporu žáků přede-
vším ze základní školy Amos. Pro zdejší děti ve věku 
6–14 let zajišťuje bezplatné doučování ve všech 
oblastech základního vzdělávání, pomoc s domácími 
úkoly a  speciálně pedagogické nápravy. Dětem 

zároveň lektoři pomáhají s osvojením si základních 
studijních dovedností, s  čtenářskou gramotností, 
trénováním paměti atd., aby byly děti schopné dostát 
školním nárokům. Doučování je pro děti bezplatné, 
aby finance nevytvářely bariéru, pro niž by např. 
sociálně slabší rodiny na poskytovanou pomoc 
a podporu nedosáhly. Doučování od začátku letoš-
ního roku probíhá pod vedením speciální pedagožky 
Mgr. Jany Dlabolové a  od září bude díky dotaci 
kapacita rozšířena o další hodiny, vyučovací předměty 
a lektory.

Mgr. Martina Běťáková, místostarostka

Dětská skupina Klubíčko získala dotaci z evropských fondů 
na�období�2018–2020

Klubíčko v Dolních Jirčanech znají mnohé místní 
rodiny. Od roku 2010 branami tohoto dětského klubu, 
který nabízí péči o děti od dvou do šesti let, prošlo 
už více jak 150 dětí. Projekt Dětská skupina Klubíčko 
byl schválen v rámci dotační výzvy Operačního pro-
gramu Zaměstnanost na období následujících dvou 
školních roků, takže Klubíčko bude moci dále fun-
govat a nabízet své dotované služby rodičům, kteří 
hledají pro své děti individualizovanou výchovu 

a péči ve skupině max. 12 dětí. V červnu byl zahájen 
zápis na školní rok 2018/2019, který bude ukončen 
10. 7. 2018. Přijímány jsou přednostně děti s trvalým 
pobytem v  obci Psáry, v  pořadí dle věku. Měsíční 
školkovné je 2000,- Kč při celodenní docházce 5 dní 
v týdnu. V případě potřeby jsou nabízena i sdílená 
místa se zkrácenou docházkou. Další informace 
naleznete na www.rcdomecek.cz nebo napište email 
na betakova@rcdomecek.cz.

Škola
Mgr. Martina Běťáková, místostarostka

Kvalitní�vzdělávání�očima�České�školní�inspekce

V  měsíci květnu hostil EDUpoint 
Psáry významného hosta, náměstka 
ústředního školního inspektora pana 
PhDr. Ondřeje Andryse, MAE. Příležitost 
vyslechnout prezentaci výzkumů České 
školní inspekce (ČŠI) a  diskutovat 
s  panem náměstkem vzbudila velký 
zájem a  v  zasedací místnosti nezbyla 
jediná volná židle. Setkání se zúčastnili 
jak pedagogové z naší školy a školky, 
tak rodiče a další zájemci, včetně vedení 
obce. Na EDUpointech už je zvykem, že 
pozvaní odborníci představují nejrůz-
nější aspekty českého vzdělávacího 
systému, poukazují na jeho slabiny i  silná místa, 
seznamují účastníky s nejrůznějšími koncepty a stra-
tegiemi. Vystoupení pana doktora Andryse však bylo 
jedinečné v tom, že vycházelo z velkého množství 
reálných dat o skutečném stavu českého školství, tak 
jak tato data ČŠI pravidelně sbírá, analyzuje a vyhod-
nocuje. Jestliže některým odborníkům v  oblasti 

vzdělávání bývá vytýkán příliš subjektivní pohled 
založený sice na osobních zkušenostech, nikoli však 
na obecně platných skutečnostech v běžných školách, 
pan náměstek otevřel diskusi nad nepopiratelnými 
fakty – a  to často nijak uspokojivými, v  některých 
případech dokonce alarmujícími – nedobré výsledky 
vzdělávání našich školáků a studentů ve srovnávacích 
testech jak v národních, tak mezinárodních šetření 
a  u  státních maturit. ČŠI identifikovala tři zásadní 
faktory, které ovlivňují fakt, že český vzdělávací systém 
neumožňuje využít potenciál každého dítěte – nedo-
statečně připravení učitelé, nedostatek specialistů 

a  systém, který dostatečně školy 
nepodporuje. Naopak pro třídy úspěš-
né v  testování je typické, že v  nich 
nepřevládá frontální výuka, využívá se 
v nich skupinová práce, učební pomůc-
ky a  techniky a  učitelé v  nich pracují 
s  experimenty a  simulacemi. Jako 
zásadní pro vzdělávací úspěchy ve tří-
dách z  výzkumu vyplývá potřebnost 
okamžité zpětné vazby, která zvyšuje 
motivaci žáka. A jaká systémová rizika 
ČŠI identifikovala? Jsou jimi zavedení 
jednotných přijímacích zkoušek, pro-
blémové aspekty rámcových vzděláva-

cích programů (přílišná obsáhlost) a překážky v uplat-
ňování pedagogického řízení školy (velká administ-
rativní zátěž, vysoké nároky na ředitele v  mnoha 
oblastech, nedostatek kapacity vedení školy pro pro-
vádění vlastní evaluace školy).

U výše zmiňovaných negativních faktů však pan 
náměstek naštěstí neskončil a  závěrem představil 
i  základní doporučení České školní inspekce pro 
zvýšení kvality vzdělávání v ČR:

 y radikální snížení administrativní zátěže a podpora 
sdílení dat,

 y cílené intervence na podporu práce škol,
 y Evidence–Based Policy při revizích RVP,
 y zásadní podpora zejména 2. stupně základních 
škol.
Nezbývá než doufat, že znalosti, strategie a cíle 

České školní inspekce v následujících letech povedou 
k  proměnám českých škol. Minimálně v  ZŠ Amos 
a v MŠ Štědřík určitě ano!
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Renáta Dlouhá

I učitelé zasedají do lavic
V letošním školním roce se učitelé i asistenti z naší 

Základní školy Amos opět sebevzdělávali, a to nej-
různějšími způsoby a  v  nejrůznějších oblastech. 
Kromě individuální účasti na různých seminářích se 
také několikrát společně sešli v lavicích svých žáků.

Hned v  září se školili pro práci s  elektronickou 
třídní knihou, která byla pro školu novinkou. Kromě 
toho se často zaměřují na matematické dovednosti 
a čtenářskou gramotnost dětí. Čtenářství, pochopení 

čteného textu a práce s ním je totiž velmi důležitá.
A čtenářské gramotnosti se společně v  letošním 

školním roce věnovali hned dvakrát, naposledy ve 
středu 18.  5. V  praktickém semináři získali několik 
tipů na práci s knihou, sami si vyzkoušeli různé činnosti 
a určitě nově nabyté zkušenosti využijí nejen v letoš-
ním, ale i v příštím školním roce. Děti to jistě ocení.

Práce hasičů očima dětí
V  okresním kole literární 

a  výtvarné soutěže Požární 
ochrana očima dětí, do které 
jsme posílali svá výtvarná díla, 
jsme k našemu překvapení získali 
hned dvě umístění.

Adélce Nové z 5. A byla udělena cena za třetí místo 
v  kategorii mladších žáků ZŠ a  její sestře Anetce 
čestné uznání starosty Okresního sdružení hasičů 
pro Prahu západ. Oběma blahopřejeme a  jsme na 
ně pyšní.

Monika Mazúrová

Zlatí jsme sice nebyli, ale vyplatilo se!
Děti, které se pravidelně v pátek scházejí v naší 

škole ZŠ Amos na akcích nepovinného předmětu 
„Poznáváme přírodu“, navštěvují první až pátý 
ročník. Letos mne tahle parta nadšenců a moudrých 
hlav nadchla natolik, že jsem se je rozhodla přihlásit 
do přírodovědné soutěže Zlatý list.

V  sobotu 12. května se konal již 46. ročník 
Středočeského krajského kola, které vyhlašuje MŠMT 
v součinnosti se Sdružením mladých ochránců přírody 
ČSOP. Tentokrát se soutěž odehrávala v  Hostivici 

u Prahy na krásné základně DDM.
Stezka, na kterou se s mapkou v ruce a bez nás 

velkých vydali statečně naši malí přírodovědci, byla 
perfektně odborně připravená a navíc byla umístěna 
v  krásném prostředí hostivických rybníků. Ty jsou 
přírodní památkou zahrnující nejen rybniční spole-
čenstva třech rybníků, ale i přiléhající mokřady a lesy, 
na které jsou vázány vzácné i ohrožené druhy rostlin 
i živočichů.

Děti byly skvělé! Nejenže musely v  sobotu, kdy 
není škola, brzy ráno vstávat, ale navíc měly před 
sebou první účast v tak velké soutěži.

Panovalo nadšení, ale i  strach, zda v  tak velké 

konkurenci krajského kola můžeme uspět. Účast totiž 
potvrdilo celkem devět silných družstev. Ale podařilo 
se a obhájili jsme 6. a 8. místo.

Děti měly za úkol se rozdělit do hlídek po 
třech a  najít si vhodný název družstva. Naše 
družstva Ubongo a Bororo byla navíc vyhodno-
cena jako družstva s nejexotičtějšími názvy. Poté 
je čekala obhajoba celoroční práce v kroužku, 
což s kronikou v ruce perfektně zvládly. Následně 
se vydaly na trasu se stanovišti, kde plnily jed-

notlivé úkoly, týkající se znalostí z přírodovědy 
a ekologie.

V družstvu Ubongo soutěžila: Natálie Thumová, 
Jaroslav Hladík, Anička Malinská z 5. B, Tomáš Adamec 
a Šárka Grossová ze 4. ročníku.

Za Bororo se soutěže zúčastnili: Kryštof Hájek, 
2. ročník, Vojta Adamec ze 4. ročníku, Eliška Malinská 
z 1. ročníku a Tereza Soukupová s Terezou Radovou 
z 5. ročníku.

Děti vše zvládly na výbornou. Byli s námi i někteří 
zástupci z  řad rodičů, rovněž „nadšenců“, kterým 
bych chtěla moc moc poděkovat za pomoc při pří-
pravě na akci i za vedení dětí k lásce k přírodě.

Aktuálně hledáme:

Pracovník/Pracovnice ve výrobě
Soustružník, obráběč kovů
Pracovník ve vývoji

Jednosměnný provoz
Placené přesčasy
Plat na účtě vždy včas

Příspěvek na  
dovolenou a Vánoce
Spoření na důchod

Další důvody, proč pracovat v Sopu:

“NA PODZIM NÁS  
ZÁSOBUJÍ  

VITAMÍNOVÝM 
BALÍČKEM
Aneta Sadílková ze Zvánovic

5 let v SOPO ”

Přidejte se k nám. 

Pro více info volejte Míšu Olmrovou:
+420 603 166 966, kariera@sopo.cz,  
www.sopo.cz/kariera
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Mgr. Lucie Štěpánková

Den rodin ve školce
V týdnu od 14. do 18. května v naší školce pro-

bíhala setkání jednotlivých tříd s rodiči k příležitosti 
Dne rodin a Dne matek. Kromě krátkých představení 
měly děti pro maminky přichystané drobné ručně 
vyrobené dárečky. Poté následovaly výtvarné díl-
ničky, kde si děti společně s rodiči vyráběly výtvory 
z nejrůznějších materiálů.

Po celý týden přálo počasí a nezkazilo to, na co 
jsme se všichni nejvíce těšili – opékání buřtů. 
Konečně jsme letos mohli využít ohniště, rozdělat 
oheň a u dobrých buřtů si popovídat. Došlo i na 
pamlsky donesené z domova.

Velké díky patří několika tatínkům, kteří se 
postarali o dřevo, přinesli napichováky a pomohli 
rozdělat oheň.

Smyslem setkání bylo aktivně strávit čas společně 
s  dětmi v  místech, kde ony tráví nejvíce času. 
Zastavit se, popovídat si s  ostatními rodiči, paní 
učitelkami, nebo se alespoň poznat. Budeme rádi, 
když naše zahrada nebude jen místem, kam si chodí 
děti hrát, ale bude místem společného 
setkávání.

Renáta Dlouhá

Národní�testování�v ZŠ�Amos
V dubnu se žáci 3. a 5. ročníků ZŠ Amos zúčastnili 

národního testování. Letos poprvé to bylo se spo-
lečností SCIO, která provádí celorepublikové srov-
návací testování a  nabízí kvalitní a  nestrannou 
zpětnou vazbu. Výsledky je tak možno porovnat 
se stovkami škol z ČR. Páté ročníky jsou testovány 
v  matematice, českém jazyce a  také v  obecných 

studijních předpokladech (OSP), které se používají 
celosvětově ke zjištění předpokladů studentů 
k  dalšímu studiu. Třetí třídy jsou kromě hlavních 
výukových předmětů testovány v klíčových kompe-
tencích, což jsou znalosti, dovednosti, postoje a hod-
noty využitelné nejen ve škole, ale především v běž-
ném osobním životě, při studiu a  později i  ve své 

profesní kariéře.
Vzhledem k tomu, že naše škola 

má několik budov, bylo zajištění 
počítačů do tříd velkou výzvou. 
Přesto se podařilo počítače dětem 
do „zelené “ budovy a do budovy 
MŠ dopravit. Testování probíhalo 
postupně 3 týdny, aby se všechny 
testované třídy postupně vystřídaly. 
Výsledky páťáků odpovídají celo-
národnímu průměru s  lepšími 
výsledky v ČJ a OSP a o něco horšími 
v matematice. Velmi pozitivní jsou 
výsledky obou našich třetích tříd. 
Celkově patří naše škola v testování 
3. ročníků mezi 10 % nejúspěšněj-
ších testovaných škol. V angličtině 
a češtině jsou naši třeťáci lepší než 
70 % zúčastněných škol a v mate-
matice, klíčových kompetencích 
a prvouce dokonce dosáhli lepších 
výsledků než 80  % zúčastněných.  
Kromě výsledků přineslo testování 
také mnoho užitečných zkušeností 
jak pro samotné žáky, tak pro uči-
tele. Žáci si zvýšili počítačovou 
gramotnost a seznámili se s někte-
rými specifiky počítačových testů. 
Učitelé získali poznatky o různých 
typech úloh a úkolů, které mohou 
v budoucnu zařazovat do výuky.

Kromě národního testování se 
naše škola zúčastnila také meziná-
rodně koordinované soutěže 
Matematický klokan. Žáci si 
vyzkoušeli různé typy matematic-
kých úloh a  jejich řešení. Učitelé 
získali inspiraci, jak zpestřit výuku 
matematiky. Výsledky dětí jsou 
srovnatelné s  ostatními školami. 
Soutěž rovněž potvrdila srovnatelné 
výsledky našich paralelních tříd.

Martina Šmerglová, ředitelka MŠ Štědřík

Dětský den ve znamení cestování
Posledním týdnům školního roku ve školce patřilo 

téma „Svět“ – cestování po světadílech, poznávání 
vesmíru a multikulturní výchova. I přes únavu z celo-
roční práce paní učitelky vymýšlely prožitkové aktivity 
spojené s nejrůznějšími pokusy a pozorováním tak, 
aby se děti mohly alespoň na chvíli stát indiány nebo 
Eskymáky nebo si zatančit jako domorodí černoši. 
Předškoláci se pohybovali jako planety kolem Slunce 
ve vesmíru a prostřednictvím Googlu pozorovali naši 
planetu v reálu.

Také Den dětí proběhl ve znamení cestování po 
světadílech. Prostřednictvím soutěží děti navštívily 
nejrůznější země. V  Číně bylo třeba vložit pomocí 
hůlek kuličky do „polévky“, u Eskymáků na severním 
pólu lovily ryby a v Austrálii zase házely bumerangem. 
Evropu zastupovalo Holandsko. Jeho tradiční dřeváky 
nahradily obří holínky, ve kterých děti zdolávaly 
slalom. Nechyběla ani Amerika se svými indiány. Na 
závěr dopoledne děti vytvářely a  pouštěly obří 
bubliny.

Za soutěžní klání byly odměněny balíčky od firmy 
PEZ, které pro všechny děti získala třída Včeliček 

v rámci projektu „PEZ olympiáda“, a od paní kuchařek 
dostaly sladký meloun.

Dětský den se povedl. Odměnou všem byla radost 
ve tvářích dětí.
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Bc. Renáta Kopanicová

Hadů se bát nemusíme!
Pod tímto názvem proběhl v ZŠ Amos dne 29. květ-

na výukový program o hadech, který byl spolufinan-
cován z projektu MAS Dolnobřežansko a byl určený 
žákům prvního stupně.

Cílem přednášky bylo seznámit žáky s  hady 
a odbourat zažité a mylné představy o těchto fasci-
nujících tvorech.

Přednáška začala seznámením dětí s anatomickými 
a fyziologickými zvláštnostmi hadů a s jejich jedineč-

nými smysly. Tvar beznohého hadího těla je pro 
spoustu lidí fascinující nebo v nich naopak vzbuzuje 
nepřekonatelný odpor. Však také fobie z  hadů je 
druhou nejrozšířenější fobií v lidské populaci. Přestože 
některé děti živého hada nikdy neviděly, vědí 
o  hadech spoustu informací, které se ve většině 
případů rozcházejí s realitou či jsou naprosto mylné 
(např. že hadi jsou slizcí, hypnotizují svou kořist, na 
člověka okamžitě zaútočí nebo že ho dokonce budou 
pronásledovat atd.). Všechny tyto nepravdy byly 
v  průběhu přednášky vyvráceny. Žáci na základě 
vlastní zkušenosti sami zjistili, že povrch hadího těla 
je suchý a  hladký, nikoliv slizký. Srostlá víčka neu-
možňují hadům mrkat. Když had číhá na kořist, 
nehybná víčka mohou v lidech vzbuzovat dojem, že 
svou kořist „hypnotizuje“, což samozřejmě není 
pravda, jde jen o další anatomickou zvláštnost hadů.

Prohlídli jsme si i prázdná hadí vejce a živá hadí 
mláďata. Vysvětlila jsem, jak se hadi rozmnožují, kam 

kladou vejce nebo že někteří hadi rodí živá mláďata, 
což u většiny vzbudilo údiv. Co naopak děti věděly 
byl fakt, že hadi svlékají kůži. Na opravdovou „svlečku“ 
si ale spousta z nich sáhla poprvé. Následoval výklad, 
v  čem bychom měli doma hady chovat, co je to 
terárium,  jak by mělo být pro chov hada zařízené 
atd.

Konec přednášky byl věnován hadům žijícím na 
území ČR se zaměřením na druhy vyskytující se 

v našem okolí a na nutnost jejich ochrany.
Nedílnou součástí byla ukázka živých exotických 

hadů (užovek, korálovek a hroznýše) a jednoho ještěra 
(gekončíka nočního). Žáci si zvířata se zájmem pro-
hlédli a chtěli si je vzít do ruky. Většina z nich se hadů 
nebála, pouze dvěma děvčatům nebyla přítomnost 
hadů příjemná a  chtěla prostor třídy opustit. 
Následovala bouřlivá diskuse, při které jsem musela 
odpovídat na spoustu zajímavých otázek.

Z  vlastní zkušenosti mohu říci, že pokud dětem 
hady představíme jako zajímavé a  fascinující tvory 
a  nepravdy o  nich jim rozumně vysvětlíme a  vše 
názorně ukážeme, přestanou se hadů bát a začnou je 
vnímat jinak, bez zbytečných obav. To pomůže nema-
lou měrou při ochraně hadů i v našem okolí. Žáci, kteří 
mají s hady dobré zkušenosti a nebojí se jich, mohou 
získané informace předávat rodičům a kamarádům, 
a to je jen pro dobro těchto úžasných tvorů.

To celé bylo cílem tohoto výukového programu.

Jiří Michna DiS., zástupce vedoucího Městské policie Jesenice

Výběr z událostí Městské policie Jesenice za období 
od�poloviny�března�do�poloviny�května�2018

 y 24. března v  odpoledních hodinách převzala 
hlídka MP v  obci Dolní Jirčany nalezeného psa. 
Pes byl umístěn do pohotovostního kotce obce 
a o události byl vyrozuměn příslušný odbor OÚ 
Psáry.

 y 27. března v dopoledních hodinách přijala hlídka 
MP oznámení o automobilu stojícím na místě, kde 
je stání vozidla zákonem zakázáno. Strážníci po 
příjezdu na místo zjistili, že se v blízkosti stojícího 
vozidla nikdo nenachází, proto protiprávní jednání 
fotograficky zdokumentovali a  na 
vozidlo umístili upozornění pro 
nepřítomného přestupce.

 y 2. dubna ve večerních hodinách 
vyjížděla hlídka MP do ulice Na 
Vysoké na pomoc ženě, které se 
po požití alkoholu udělalo nevol-
no a o jejíž zdraví se obávali pří-
tomní přátelé. Strážníci se na 
místo dostavili současně s  přivo-
lanou posádkou RZS, která ihned 
ženě poskytla odbornou péči, jež jí 
následně ulevila od nevolnosti. U ženy 
nebylo vyšetřením zjištěno žádné ohrožení 
života ani zdraví. Ze strany RZS bylo doporučeno, 
aby dále nepožívala alkohol a odpočívala.

 y 6. dubna ve večerních hodinách převzala hlídka 
MP v obci Psáry nalezeného psa. Pes byl umístěn 
do pohotovostního kotce obce a o události byl 
vyrozuměn příslušný odbor OÚ Psáry. Po identi-
fikaci byl pes předán majitelce.

 y 8. dubna v odpoledních hodinách zjistila hlídka 
MP pomalovanou čekárnu autobusové zastávky 

ul. Psárská v obci Psáry, Dolní Jirčany. Zjištěnou 
skutečnost strážníci oznámili příslušnému odboru 
obce.

 y 15. dubna v odpoledních hodinách převzala hlídka 
MP v  obci Psáry nalezeného psa. Díky místní 
a  osobní znalosti strážníků byla vyrozuměna 
majitelka psa, která si jej následně od hlídky 
převzala.

 y 28. dubna se několika neukázněným řidičům 
nevyplatilo zkracovat si cestu jízdou v protisměru 

v ul. K Lůžku. Hlídka strážníků, která se 
na základě oznámení na toto proti-
právní jednání zaměřila, udělila 
řidičům nerespektujícím zákazovou 
dopravní značku pokutu.
y  1. května v  nočních hodinách 
vyjížděla hlídka MP do ul. Na 
Vápence, kde v místě konání kulturní 
akce pálení čarodějnic docházelo 

k rušení nočního klidu hlasitou repro-
dukcí hudby. Po příjezdu na místo 

odpovědná osoba akce na základě výzvy 
strážníků reprodukci hudby ukončila a  za 

vzniklou situaci se omluvila.
y 3. května ve večerních hodinách vyjížděla hlídka 

MP do ul. Na Vápence, kde zajistila a  následně 
nechala převézt posádkou RZS psychicky nemoc-
ného muže do odborného lékařského zařízení 
z důvodu sebedestruktivních výhrůžek na základě 
bludných představ.

 y Ve výše uvedeném období strážníci řešili 13 pře-
stupků na úseku dopravy a veřejného pořádku.

Autodoprava Novák
Odvoz odpadních vod

tel. 602 504 174
Přijmeme řidiče 

skupiny C

Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává slepičky 
snáškových plemen Tetra hnědá a Dominant ve všech 
barvách a slepičky Green Shell-typu Araukana. Stáří slepiček 
14–19 týdnů – cena 159–195 Kč/ks dle stáří. Prodáváme 
slepičky pouze z našeho chovu!
Prodej se uskuteční: 18. srpna, 15. září, 14. října 
a 17.  listopadu 2018.
Psáry – u fotbal. hřiště za obchodem – v 15.55 hod.
Při prodeji slepiček – výkup králičích kožek – cena dle 
poptávky.
Případné bližší informace (po–pá 9–16 hod.): tel. 601 576 270, 
728 605 840, www.drubezcervenyhradek.cz.

Prodej slepiček
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Terka Meduňová

Úvodník
Kdo se těší na prázdniny??? No 
samozřejmě, že všichni. O prázdni-
nách budeme dělat určitě všichni 
spoustu skvělých aktivit, pojede-
me na úžasné rodinné dovolené a 
tábory s našimi úžasnými kamará-
dy. Poslední měsíc máme všichni 
dost těch všech písemek, ale čím 
víc jich máme za sebou tím víc se 
k nám blíží prázdniny. Snažíme 
se dohnat známky, aby byly co 
nejlepší. Protože se všichni stre-
sujeme tím, abychom to všechno 
zvládli, tak si pojďte přečíst naší 
Psinu. Před tím, než začnete číst 
naše další úžasné články se uvol-

něte a zapomeňte chvíli na všech-
no, abyste byli více v pohodě a líp 
se vám četlo. Když jste tak krásně 
uvolnění, zůstaňte tak a šup šup už 
běžte číst. Užijte si to a uvidíme se 
v dalším čísle . 

Na co se těšíme o prázdninách
Marek: O prázdninách se asi nej-
víc těším na dvoutýdenní výlet 
do Norska. Bude to zřejmě velké 
dobrodružství, protože budeme 
bydlet pod stany, jídlo vařit na va-
řiči a brzo vstávat na celodenní vý-
lety. Moc se těším i na objevování 
památek. Doufám, že si to užijeme.

Lucka: O prázdninách se asi nejvíc 
těším na týden strávený v Němec-
ku na bruslích. I když tam jedeme 
asi po čtvrté, je stále co objevovat. 
Třeba jestli mají v cukrárně nové 
druhy zmrzliny. Nejvíc se těším na 
focení západu slunce a na své na-
rozeniny.

Bára: O prázdninách se nejvíc tě-
ším na cestování po Islandu. Na 
Islandu uvidíme vodopád, za kte-
rý se může jít, gejzír, po kterém se 
jmenují ostatní gejzíry, a vyhříva-

ná jezírka. Nejvíc se těším, že tam 
budu slavit narozeniny. Budeme 
tam přespávat ve stanech a asi je-
den nebo dva dny budeme spát v 
hotelu. Moc se tam těším a myslím 
si, že to bude velké dobrodružství.

Kulík: Já se nejvíc těším na tábor. 
Budeme chodit na výlety, přespá-
vat v teepee u otevřeného ohně 
a těším se na skvělá jídla od naší 
tety, která na táboře bude vařit.

Kiki: Sama nevím, co je pro mě 
ústředním bodem těšení, ale 
zvláště to nejspíš budou prázdni-
ny samy o sobě, plné odpočinku 
a radosti z léta, konečně si od-
dychnu od školy. Čeká mě toho 
mnoho – týden strávíme v zapadlé 
vesničce Pálčice, ale také poletíme 
k moři a spoustu času se zdržíme i 
na chatě, a pak se nemohu dočkat 
tanečního soustředění. Původně 
jsem měla navštívit Valencii, velmi 
zajímavé město z turistického hle-
diska ve Španělsku, kde jsem měla 
pobýt sedm dní na výměnném 
pobytu, ale to se bohužel nekoná.  
Každopádně to mi radost z nad-

Vtip

Marek Pavlas

Proč jezdí kovboj na koni? Protože 
je to lehčí, než aby jej nosil..

cházejícího léta nezkazí, protože 
mám ještě spoustu věcí a činností, 
které až přijdou, věřím, že si je řád-
ně užiju 

Anička: Popravdě si o prázdninách 
toužím ze všeho nejvíc odpoči-
nout. Však víte, všechny ty rádoby 
nepostradatelné testy a opravová-
ní prospěchu ve škole na poslední 
chvíli nedělají nic dobrého. Letos 
s rodiči jedeme na dlouhou do-
volenou do Indonésie na Bali, tak 
by se mi to snad mohlo povést. 
Tam se mimochodem těším asi 
nejvíc do pralesa, k moři a na jíd-
lo. Hlavně na to neznámé a skvělé 
jídlo. A postupně strávím čas i na 
taekwon-do soustředění, chatě v 
Krkonoších, táboře a Vysočině. A 
celou dobu budu samozřejmě za-
hrabaná v knížkách. Snad mi na to 
budou dva měsíce stačit. 
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Recept
Nealkoholické Mojito [Mochito]
Dneska si uděláme skvělé nealko-
holické mojito pro každého. Mojito 
je ochlazující a výborně chutnající 
nápoj. Tento nápoj vás rozhodně v 
horkém létě osvěží.

Ingredience:

• 12 kostek ledu 
• 15 – 20 lístků máty
• 1,5 – 2 lžičky třtinového cukru 
• 4 plátky limetky 
• Limetková/Citronová bublinko-
vá minerálka 

Postup:  Natrháme lístky máty a 
poté je hned opláchneme stude-
nou vodou. Dáme je do sklenice 
společně s třtinovým cukrem a 
plátky limetky. Tyto ingredience 
budeme drtit do té doby, než li-
metky nepustí šťávu. Poté přidá-
me kostky ledu a zalijeme bublin-
kovou minerálkou. A teď už máme 
naše skvělé nealkoholické mojito 
 Terka Meduňová

Kočičí příběhy
Najednou se ke mně přiřítila jaká-
si obluda! Okamžitě jsem prohnul 
hřbet a naježil se, abych působil 
větší, ale příšera si nedala říct a za-
štěkala. Ustoupil jsem kousek od 
ní, aby viděla, že jí nechci ublížit, 
avšak ona dál strkala čumák tam, 
kam nemá. Zasyčel jsem, přesto 
se na chování neotesaného hafa-
na nic nezměnilo. Tak to tedy ne! 
To už jsem vytasil drápy a plácl 
potvoru přes nenechavý čumák, 
při čemž jsem uskočil ještě o kou-
sek dozadu. Za sebou jsem měl 
už jenom zeď, takže jsem neměl 
možnost úniku. Byl jsem v pas-
ti, zezadu stěna, z druhé strany 
monstrum, proto jsem doufal, že 
můj plán zabere. A taky že zabral. 
Změna se dostavila takřka okamži-
tě. Ušák se ihned stáhl, z čumáku 
mu vytryskla krev, a vydal ze sebe 
několik dlouhých skřeků, zatímco 
si tlapou mnul bolavé místo, ačko-
liv se namísto úlevy jistě dostavila 
další notná dávka bolesti. To jsem 
poznal podle následovného kňu-
čení. Pro jistotu, aby věděl, kdo je 
tady pánem, jsem mu vlepil ještě 
jednu odrápenou, ačkoliv už slab-
ší, facku a pořádně zaprskal. Měl 
jsem vyhráno, nebo jsem si to ale-
spoň myslel. Pak ale přiběhly děti 
a začaly tu příšeru utěšovat! Mně 
věnovaly zamračené pohledy a za-
jímaly se jenom o ní. Vůbec si ne-
nechaly vysvětlit, že mě napadla a 
že jsem to byl já, kdo je zachránil! 

Byl jsem hrdina, v žádném případě 
jsem si nezasloužil ignoraci či do-
konce dostat vynadáno.

„Mourku to se nedělá!“ vytkla mi 
Bára a pohladila potvoru po hlavě. 
Vzpomněl jsem si na to, jak jsem 
ulovil svého prvního ptáčka. Tehdy 
mi přesně to samé řekl Marek a z 
výrazu jsem mu vyčetl, že je velmi 
naštvaný. A Bára se dneska tvá-
řila stejně… „Chudák Daisynka,“ 
utrousila ještě a pohladila stvůru 
po hlavě.

„Neboj se Daisy, Mourek je moc 
zlobivý kocourek. Ale teď už jsi v 
bezpečí Daisy, teď už ti nic neudě-
lá,“ hladil obludu s krvavým čumá-
kem a tlapkami rovněž tak umaza-
nými od krve Marek.

Zastřihal jsem ušima – Daisy? Ono 
to má jméno!? S opovržením jsem 
si odfrkl.

I Amy se přišla podívat na nového 
příchozího, ale ta to měla daleko 
jednodušší. Když přišla, příšera už 
měla ztranění vyšetřené vysokou 
ženou a pochrupovala na Bářiným 
klíně, a tak s ní na rozdíl ode mě 
nemusela bojovat. Jenom k ní při-
čichla a zmizela ve dveřích. Očivid-
ně usoudila, že Daisy není nikterak 
zajímavá. A tak jsem se po chvilce 
přemýšlení vydal za ní, vyskočil k 
ní na škrabadlo, přátelsky jí olízl 
ucho a stočil se do klubka po jejím 
boku. Za jejího vrnění jsem usnul.

O PRÁZDNINÁCH JSME JELI NA DOVOLENOU K                . CHODILI 

JSME NA             KDE JSME POZOROVALI                A               A STAVĚLI 

JSME                    Z PÍSKU. KDYŽ HODNĚ SVÍTILO           A BYLO VELKÉ 

VEDRO, TAK JSME SI DALI        NEBO        . PLAVALI JSME V                          A 

PLULY TAM I         . POTOM JSME JELI NA VÝLET DO          , KDE BYLY           

        a             . BYLO TO TAM SUPER AŽ NA TO, ŽE SE SESTRA PÍCHLA 

O          .

Malované čtení  - O prázdninách

Bára Meduňová,  Kulík Vodičková

Kiki Janečková
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Psina doporučuje - Čtení na prázdniny
Marek: Deník malého poserout-
ky. Tato kniha je o mladém klukovi, 
který zažívá různá dobrodružství. V 
knize je hodně obrázků. Tuto kni-
hu doporučuji všem chlapcům od 
10 do 15 let. Pokud holky chtějí 
knihu na podobné téma, doporu-
čuji Deník mimoňky.

Anička: Harry Potter. Je to něco 
jako základní fantasy četba, takže 

všichni, kdo máte rádi fantasy a 
ještě to nemáte přečteno, je nej-

vyšší čas. Jasně, první kapitoly jsou 
trošku nudné, ale nenechte se tím 
odradit. Rozjede se to, slibuju. A 
pokud se vám dílo zalíbí, je tu dal-
ších šest dílů. Možná si říkáte, že už 
znáte celý děj z filmů a proč to po-
tom vlastně číst? Tak za prvé – ve 
filmu chybí pár dost podstatných 
částí a i postavy poznáte líp. Dopo-

ručuji pro všechny čtenáře od 9 let, 
holky i kluky. 

Kiki: Rafaelova škola. Tato série 
knih v současnosti dosahuje čtyř 
dílů a mohu ji doporučit každé dív-
ce, která našla zálibu v žánru fan-
tasy. Svět elementálů vás naprosto 
pohltí, že nebudete chtít odtrh-
nout oči od stránek plných dob-

rodružství víly Mariny, a rozhodně 
vám zanechá úsměv na tváři. 

Anglická křížovka

Anička Krbcová

Vodorovně

2 - Prázdniny

3 - Bazén

7 - Léto

8 - Moře

9 - Zmrzlina

10 - Červenec

Svisle

1 - Ostrov

4 - Rybník

5 - Slunce

6 - Pláž

8 - Mušle

Tentokrát jsme si pro vás připravili anglickou kří-
žovku a tedy všechna slovíčka které do ní bude-
te psát musíte přeložit do angličtiny 
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STOP nudě
Udělali jsme na Štědříku mezi lidmi anketu o tom, jaké vysvědčení by dali 
naší obci, a nyní Vám přinášíme výsledky. Podívejte se, jak obec hodnotí 
14 náhodných kolemjdoucích a jak my, novináři. 

Vysvědčení
Připravili jsme pro vás 10 tipů co 
dělat, abyste nepropadli spárům 
kruté nudy, když vaši kamarádi 
odjedou a vy zůstanete o prázdni-
nách sami doma!

1. přečíst si knihu podle našich do-
poručení

2. vyvenčit psa, třeba sousedům

3. práce na zahradě – posekat trá-
vu, okopat záhonky

4. uvařit něco podle receptů z naší 
Psiny

5. zavolat babičce nebo dědovi

6. naučit se uzlovat náramky přá-
telství

7. poslat pohled se zvířátky dětem 
do nemocnice:  
 
Dobrovolnické centrum FN Motol
V Úvalu 84
150 06 Praha 5

8. naučit se přes švihadlo skákat 
školku

9. natrénovat salto na trampolíně 
nebo na matraci

10. nakreslit komiks a poslat nám 
ho do Psiny! psina@psary.cz

Tip na cyklovýlet - Kam za zmrzlinou
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Jan Honek, velitel SDH Psáry

Činnost�SDH�v Psárech,�školní�rok�2017–2018
SDH Psáry dál pokračuje ve svém 

tažení za dobrými výsledky, a to jak 
v celoroční hře Plamen, tak i v sou-
těžích odborné dovednosti i v požár-
ních útocích. Tým mladých hasičů 
nám trochu zestárl a povedlo se nám 
vytvořit i tým dorostu, takže se teď 
můžeme pochlubit již čtyřmi věko-
vými kategoriemi.

Máme přírůstky do týmu příprav-
ky. Intenzivními sportovními 
a odbornými tréninky a praktickými 
ukázkami jednotlivých částí soutěží 
v  rámci SH ČMS (požární útoky, 
Plamen, hasičská znalost) budujeme 
budoucí velké bojovníky. Jejich 
nadšení pod vedením Petry Honkové 
je vidět při každém tréninku.

Mladší i  starší mladé hasiče se 
snažíme dovést k  lepším, jistějším 
a stabilnějším výkonům.

Novinkou v našem týmu je dorost. 
Vytvořili jsme společně s SDH Jílové 
u Prahy tým juniorských hasičů, kteří 
už velmi dobře vědí, co chtějí, 
a jejich tréninky jsou radostí k pohle-
dání pod vedením Tomáše Vršníka 
z Jílového.

Jak dopadly jednotlivé soutěže? 
V Libni se v sobotu 19. května usku-
tečnilo závěrečné kolo hry Plamen. Pro některé to 
byl již třetí ročník účasti, takže byli v pozici zkušených. 
Výsledky z mého pohledu odpovídaly uskutečněným 
tréninkům. Starší se umístili na krásném pátém místě, 
mladší okupovali šesté místo. Příští rok, za podpory 
vyplývající z nastavené dlouhodobé spolupráce s SK 
Rapid Psáry, na jehož fotbalovém hřišti může tým 
mladých hasičů jednou týdně trénovat, a za podpory 
obce Psáry se tým vedoucích rozhodl pomýšlet na 
místa na „bedně“. Všem partnerům i lidem, kteří nám 
pomáhají, děkujeme.

V rámci Podlipanské ligy se děti zúčastnily soutěže 
v  požárním útoku v  Křížkovém Újezdci. Závod se 
konal 2. června a  účastnila se ho skupina starších. 
Výsledek byl potěšující – skončili jsme s časem 25,2 
na krásném 4. místě.

A to nejlepší nakonec! Nově vytvořený tým dorostu 
nám vážně udělal radost a obsadil všechny stupně 
na „bedně“. Vezměme to od konce – Andrej Kováč 

třetí místo, Simona Raková druhé místo, Denisa 
Kováčová a Andrea Vimmerová každá první místo. 
No není to nádhera? Jsme na ně moc pyšní a děku-
jeme za vzornou reprezentaci SDH Psáry.

„Plamenu zdar!“

Martina Komrsková

Akční jaro u hasičů v Dolních Jirčanech
Jarní období pro dolnojirčanské hasiče a hasičky 

bylo velice úspěšné zejména v požárním sportu. Již 
v 1. kole soutěže v požárním sportu, které se konalo 
12. května na Radlíku, se nám podařilo sesbírat mnoho 
pohárů. Naši muži zde tentokrát závodili ve dvou 
družstvech, která se umístila na prvních dvou pozicích: 
družstvo A na prvním místě a družstvo B na místě 

druhém. Naše družstvo žen obsadilo 1. místo s krás-
ným časem 26:25.

V  sobotu 2.  června se naši hasiči zúčastnili 
Podlipanské ligy, kdy jeli bojovat do Křížkového 
Újezdce. Ženy se tento den věnovaly dětem a k jejich 
svátku (Dni dětí) jim v Dolních Jirčanech připravily 
dětskou verzi hasičské soutěže „Železný hasič“. Tento 
závod je mezi našimi členkami velmi oblíbený, 
dokonce máme mezi sebou několikanásobné vítězky 

tohoto silového závodu – Markétu Chvátalovou 
a Naďu Raušerovou. Proto jsme se rozhodly připravit 
pro děti podobné zápolení, aby si mohly vyzkoušet, 
co všechno musí hasič s vypětím všech sil zvládnout 
v co nejkratším čase. Připravily jsme figurínu, kterou 
musely děti odnést ke štaflím, štafle přelézt, odnést 
kanystr s  vodou, zapojit hadici do rozdělovače, 

následně spojit hadice a  na závěr spojit hadici 
s proudnicí. Na konci závodu je už čekalo jen házení 
balónků naplněných vodou do lavoru. Myslím, že si 
to děti velice užily.

Na závěr bych ráda zmínila, že náš sbor má na 
kontě již druhého zachráněného výra velkého (Bubo 
bubo). Prvního výra (otce) zachránily Vendula Zelová 
a Barbora Vintrová.

CHCETE PŘESTAT KOUŘIT?
BICOM – biorezonance v Dolních Jirčanech
	 •		vysoká	úspěšnost	(80–90	%)
	 •		jednorázová	neinvazivní	

terapie
	 •		bez	léků	a	nežádoucích	

vedlejších	účinků
Kromě kouření – řešení i různých 

zdravotních problémů
Více informací na www.bicom-jircany.cz

Objednání na tel. č. 725 704 987
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Kultura

Ceny inzerce v časopisu PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ:

formát
šířka 
[mm]

výška 
[mm]

cena 
[Kč]

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

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

Slevy: 2 opakování – 5 %, 3–5 opakování – 10 %, 
6 opakování – 15 %
Ceny jsou jednotné pro černobílou i barevnou inzerci 
a jsou konečné, nejsme plátci DPH.
Psárský zpravodaj je periodický tisk územního 
samosprávného celku obec Psáry. Redakce si vyhrazuje 
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Varhany znějící 2018
Dovolujeme si Vás všechny, rodiče i děti, pozvat 

na sedmý ročník mezinárodního varhanního festivalu 
Varhany znějící 2018, který jako MAS Dolnobřežansko 
ve spolupráci s  MAS Přemyslovské Střední Čechy 
připravujeme.

Tentokrát budou představeny památné varhany 
na Slánsku a Dolnobřežansku, a to nejen na vlastních 
festivalových koncertech, ale také při putování za 
varhanami v obou regionech.

Pro obyvatele Dolnobřežanska nabízíme putování 
za varhanami na Slánsku, které se uskuteční v sobotu 
15. 9. Provázet nás bude varhaník Pavel Černý, který 
kromě představení historie každého nástroje nám 
v malém koncertu každý nástroj představí i po zvu-
kové stránce. Zajištěna je společná doprava i oběd. 
Na putování je nutné se přihlásit! Za putování zaplatí 
účastníci příspěvek 200 Kč/os.

Na našem území jsou naplánovány také 2 koncerty, 
ve Zlatníkách (pondělí 10. 9.) a v Psárech (středa 12. 9.). 
Na koncerty je vstup zdarma. Program celého festivalu 
najdete na  www. varhany.slansko.cz/program.

Ing. Hana Barboříková, 
projektová manažerka MAS Dolnobřežansko o. p. s.

FOTBALOVÉ TABULKY
údaje převzaté z webových stránek FAČR 
k 17. 6. 2018 (bez záruky)

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

1. Choteč 26 20 1 5 109:49 61
2. Úhonice 26 15 4 7 64:56 49
3. Jinočany 26 14 3 9 63:39 45
4. Dobřichovice 26 14 3 9 70:49 45
5. Hostivice 26 12 6 8 55:51 42

10. Tuchoměřice 26 11 1 14 42:51 34
11. Měchenice 26 8 5 13 47:59 29
12. Psáry 26 8 2 16 57:81 26
13. Roztoky 26 6 3 17 41:80 21
14. Všenorský S.K. 26 5 1 20 42:91 16

Poslední zápas: Úhonice – Psáry 4:0 (2:0)

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

1. Krňany 26 22 1 3 114:44 67
2. Libeř 26 20 2 4 89:41 62
3. Hvozdnice B 26 15 3 8 88:67 48

8. Davle 26 10 3 13 56:67 33
9. Radlík 25 9 3 13 53:59 30

10. Vrané 25 7 4 14 40:61 25
11. Jesenice B 25 6 4 15 72:81 22
12. Hradištko 25 6 2 17 38:78 20
13. K. Přívoz 25 3 8 14 37:69 17
14. D. Jirčany 26 4 5 17 32:72 17

Poslední zápas: Jílové B – D. Jirčany 3:3 (2:2)

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

1. Pikovice 20 15 0 5 82:36 45
2. Zlatníky B 20 14 1 5 74:39 43
3. Bojanovice 20 12 1 7 61:37 37
4. Zvole B 20 11 4 5 64:47 37
5. Libeř B 20 11 3 6 50:39 36
6. Slapy 20 9 3 8 61:58 30
7. Psáry B 20 9 1 10 53:56 28
8. Mníšek p. B. B 19 6 3 10 30:49 21
9. Řevnice 20 5 2 13 13:47 17

10. Čisovice B 19 5 0 14 48:87 15
11. Libeň 20 3 0 17 29:88 9

Poslední zápas: Libeř B – Psáry B 1:3 (0:1)

Jakub Menhart

Florbalový kroužek v Psárech zažil povedený rok
Velice vydařenou druhou sezonu má za 

sebou místní florbalový kroužek. Pod vedením 
dvojice trenérů Jakuba a Daniela Menhartů 
absolvovalo dvaadvacet mladých sportovců 
různých věkových kategorií tréninky ve flor-
balu. Tréninky se konaly jednou týdně v tělo-
cvičně při domově Laguna.

Obsahem setkání byla všeobecná sportov-
ní průprava se zaměřením na základy florbalu. 
Hlavní prioritou trenérů je přitom vytvořit 
dětem pozitivní vztah ke sportu a  umožnit 
jim poznat nové kamarády, s nimiž mohou 
zažít nesčetně zážitků v rámci kolektivu. Sezonu tréninků 
vyplnily doposud tři turnaje, na nichž děti uplatnily 
vše, co se naučily. Mnoho z dětí se navíc v létě účastní 
příměstského florbalového campu na Hlubočince.

Díky rostoucí popularitě tohoto sportu bude kroužek 

probíhat i v sezoně následující, kdy se počet 
tréninků rozroste na dva týdně, ve středu 
a  v  pátek vždy od 15:30. Tréninky budou 
probíhat pod vedením Daniela Menharta, 
jehož můžete v případě zájmu o účast kon-
taktovat přes email daniel.menhart@seznam.
cz nebo na tel. 728 505 760.

Trenér Jakub Menhart, který následující 
rok již kroužek nebude stíhat vzhledem ke 
svému vytížení v Tatranu Střešovice, uplynulý 
rok i vzájemnou spolupráci s dětmi zhodnotil 
takto: „Rád bych za celý rok děti pochválil. 

Neustále se zlepšují a rostou i jako parta. Jsem rád, že se 
florbal v  Psárech rozrůstá, a  doufám, že tradice těchto 
tréninků bude i  nadále úspěšná. Dětem držím palce 
v dalších turnajích a věřím, že z nich vyrostou dobří hráči.“

Jiřina Michálková

Fotbalový turnaj 
McDonald‘s�Cup�2018

V úterý 24. dubna se naše škola Amos Psáry 
zúčastnila tradičního fotbalového turnaje žáků 
základních škol.

Postavili jsme družstva obou kategorií. Hráli jsme 
na hřišti v Rudné u Prahy, kde jsme bojovali s ostat-
ními účastníky o nejlepší umístění, ale i o postup do 
dalšího kola. To se nám podařilo v mladší kategorii, 
kde hráli tito žáci: Hásek Matyáš, Šimůnek Karel, 
Olmer Jiří, Valouch Václav, Sklenář Jan, Minks 

Matěj, Mistr Miroslav, Forst Jakub, Havlíček Matěj, 
Trejtnar Lukáš, Pastierik Filip, Seibert Matouš, 
Chvátal Štěpán a Kačka Trnovcová. Ti získali druhé 
místo. Starší žáci pak byli ve své skupině třetí.

Další týden, 3. května, jeli naši nejmladší na finále 
okresního kola do pražského Podolí, kde statečně 
bojovali v  dalších zápasech. Zde se jim ale už tak 
nedařilo, a  tak hlavně sbírali zkušenosti pro příští 
ročník.

Jako doprovod s námi jeli a družstva vedli zástupci 
fotbalových klubů Dolní Jirčany a  Psáry, kteří se 
velkou měrou podíleli na tomto úspěchu.

Všem zúčastněným děkujeme a  ke sportov-
ním výkonům jim blahopřejeme.



2  Závěs Carlos 
ve více barvách, v rolích širokých 145 cm, 
100% polyester, 239 119 Kč/bm

165 82,-
Kč/m²

Barvy Carlos:

kiwi

krémová 

oranžová

světležlutá 1
fuchsiová2

99 49,-
Kč/m²

1  Candy organza
100% polyester, světle žlutá,
v rolích širokých 295 cm,  292 144 Kč/bm1  Závěs Rings

2  Závěs Roads
100% polyester,  
v rolích širokých 150 cm, 
194 Kč/bm

béžová1

béžová2

PRAHA, Obchodní 266, 251 01 Čestlice - Průhonice • Tel: +420237777789
Otevírací doba: Pracovní dny: 9 - 20 Sobota: 9 - 20 Neděle: 9 - 20

www.diego-cz.cz

Standard Plus 7 mm laminátová podlaha
vintage dub, 2,467 m²/ 416,92 Kč/balík

E
Kč/m2

169,-

KOBERCE•VINYL•LAMINÁTOVÉ PODLAHY•ZÁCLONY•TAPETY

Kč/m2

129,-

Aspin 
šířka 2-4 m, tloušťka 2 mm Kč/m2

159,-

B
Compact 0,2
tloušťka 2 mm, s 0,2mm nášlapnou vrstvou,  
rozměry panelů: 91,4×15,2 cm,
2,22 m²/balík, 663,78 Kč/balík
* 2,78 m²/balík, 831,2 Kč/balík
Pro všeobecné domácí použití!

BOROVICE BERGEN

DUB BERNSKÝ

FLORENCE*

MONT BLANC*

DUB BIANCO

Kč/m2

299,-

béžová

krémová

modrá

terra

fialová

bílá

růžová

bordová

čokoládová

Metrážový koberec 
Monte Carlo 
plstěný podklad, šířka 4 m, ve 13 barvách  
(barvy krémová, hnědá, šedá i v 5m šířce)

světlešedá šedá kiwi hnědá

Kč/m2

199,-

ŠITÍ V AKČNÍ CENÉ

od 19 Kč/bm
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