
1PSÁRSKÝ
ZPRAVODAJPROSINEC 2010

SLOVO ÚVODEM

NOVĚ V ROCE 2011

Milí obãané,
s prosincov˘m ãíslem by mûlo pfiijít ãíslo vánoãní, ale situace je po vol-

bách trochu jiná. V tomto ãísle se redakãní rada rozhodla uvefiejnit nûkte-
ré ãlánky t˘kající se nového sloÏení zastupitelÛ obce i povolebních disku-
sí. V dal‰ím únorovém ãísle uÏ tedy najdete více informací z obce.

ProtoÏe je toto ãíslo pfiece jenom prosincové, a zcela jistû pro mû vánoã-
ní, v‰em ãtenáfiÛm i ãtenáfikám pfieji pohodové Vánoce, mnoho osobních
zdarÛ v novém roce, a pfiedev‰ím hodnû zdraví. Je‰tû pfiipomínám, Ïe pod
(parazitem) jmelím byste se mûli o ·tûdrém dnu s k˘mkoliv políbit.

Monika Kábová

� Od 1. ledna končí řidičské průkazy vydané od 1. 1. 1994 do
31. 12. 2000, platí i nové vybavení lékarny.

� Od 1. ledna 2011 platí nové nařízení vlády 91/2010 Sb.
Jak často kontrolovat a čistit komín

Požárů, které vznikly s problémem komínů je ročně zhruba 300, necelá stovka lidí ročně se pak otrá-
ví oxidem uhelnatým – zanedbaná karma, komín, kotel. Přestože je kominíků v současné době málo,
lidé by si je měli zvát na kontroly komínů. Kdo si kontrolu nezajistí a dojde-li k požáru, může zapla-
tit pokutu až ve výši 25 tisíc korun.
Ještě začátkem 15. století nebyla ve střední Evropě obydlí, zejména měšťanské domy a obytné prosto-
ry, vybavena nepřímým vytápěním. Topilo se krbem nebo pecí a kouř unikal otvory ve stropě – dým-
níky – pod střechu. V důsledku toho byla ráno jizba plná kouře a obyvatelé houfně opouštěli dům
a pobývali venku do doby, než se místnost zbavila dýmu. Zhýčkaní Italové v té době už měli jakési
komíny.
Rčení: Zlá žena, děravá střecha a kouř v jizbě, to bývali tři úhlavní nepřátelé domácností.
Co se musí čistit a kontrolovat? Komín, spalinová cesta, komínová vložka, komínový průduch, komí-
nový nástavec, kouřovod, sopouch, kondenzátní jímka, kontrolní, čisticí, vymetací a vybírací otvory.

Rodinné a menší bytové domy Lehký topný olej Chaty a chalupy
(kotle, kamna či ohřívače vody 1. Čištění - třikrát ročně 1. Čištění a výběr usazenin z dolní části komína
s výkonem do 50 kw) 2. Výběr usazenin z dolní části komína – u všech paliv nejméně jednou ročně,
Uhlí, koks, dřevo, biomasa a kontrola – jednou ročně u dřeva či uhlí lze čistit svépomocí
1. Čištění komína – dvakrát ročně u kotlů, 2. Kontrola komína
či kamen s provozem do šesti měsíců Plyn - u všech paliv nejméně jednou ročně
v roce (obvykle na vytápění), třikrát ročně 1. Čištění, výber usazenin z dolní části Kdo se o to stará – majitel nemovitosti
u kotlů s celoročním provozem komína a kontrola - jednou ročně Jak to bylo dosud
(obvykle na vytápění a zároveň i na ohřev vody), Kdo se o to stará – majetel domu 1. Čištění komína - nejméně jednou ročně
lze dělat svépomocí. Jak to bylo dosud 2. Výběr sazí - nejméně jednou ročně
2. Výběr sazí a dehtu z dolní části komína Čištění komína
– jednou ročně, lze dělat svépomocí Uhlí, koks, dřevo, biomasa - šestkrát ročně
3. Kontrola komína – jednou ročně Plyn (komínová vložka) – dvakrát ročně

Plyn (bez komínové vložky) - šestkrát ročně
Výběr sazí - nejméně jednou ročně

Poznámka: Kotle s výkonem nad 50 kW jsou zařazeny do jiné kategorie.
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Usnesení ã. 4-2010 ze zasedání Zastupi-
telstva obce Psáry konaného dne 22. 9.
2010 v 18:00 hodin na Obecním úfiadu,
PraÏská 137, 252 44 Psáry

USNESENÍ ã. 23/4-2010

Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
l. Bere na vûdomí
sloÏení slibu zastupitele Ing. Jakuba Krejãího
podle § 69 odst. 2 zákona ã. 128/2000 Sb.
o obcích.

USNESENÍ ã. 24/4-2010

Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
l. Bere na vûdomí
zprávu starostky Jany Valá‰kové o ãinnosti
obce.
II. Bere na vûdomí
zprávy o ãinnosti finanãního a kontrolního
v˘boru obce.

USNESENÍ ã. 25/4-2010

Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
l. Schvaluje
3. rozpoãtové opatfiení Obce Psáry pro rok 2010
– nav˘‰ení o 62 604 798 Kã.

USNESENÍ ã. 26/4-2010

Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Schvaluje
znûní Kupní smlouvy mezi Obcí Psáry (prodá-
vající) a manÏeli Zdenou a Miloslavem Urbano-
v˘mi (kupující). Pfiedmûtem smlouvy je prodej
pozemkÛ parc. ã. 141/29, zahrada o v˘mûfie
574 m2 a st. 172, zastavûná plocha a nádvofií
o v˘mûfie 29 m2, v‰e k.ú. Dolní Jirãany, za cenu
celkem 180 900 Kã.
II. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem této
smlouvy.

USNESENÍ ã. 27/4-2010

Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Schvaluje
znûní kupní smlouvy mezi Obcí Psáry (prodá-
vající) a manÏeli Ing. Jindfiichem a MUDr. Evou
Barto‰ov˘mi (kupující). Pfiedmûtem smlouvy je
prodej pozemku parc. ã. 141/205, ostatní plo-
cha o v˘mûfie 116 m2, k.ú. Dolní Jirãany, za
cenu celkem 139 200 Kã.
II. Schvaluje
znûní kupní smlouvy mezi Obcí Psáry (prodá-
vající) a manÏeli Ing. Romanem a Michaelou
Podhorsk˘mi (kupující). Pfiedmûtem smlouvy
je prodej pozemku parc. ã. 141/207, ostatní plo-
cha o v˘mûfie 109 m2, k.ú. Dolní Jirãany, za
cenu celkem 130 800 Kã.
III. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem tûchto
smluv.

USNESENÍ ã. 28/4-2010

Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
l. Schvaluje
znûní smûnné smlouvy mezi Obcí Psáry
a Ing. Blankou Rybovou. Pfiedmûtem smlouvy
je smûna pozemku parc.ã. 733, ostatní plocha
o v˘mûfie 48 m2 (nab˘vá obec) a parc.
ã. 577/38, zahrada, o v˘mûfie 33 m2 (nab˘vá
Ing. B. Rybová), v‰e v k.ú. Dolní Jirãany.
lI. Schvaluje
znûní smûnné smlouvy mezi Obcí Psáry
a Ing. Helenou Malínskou. Pfiedmûtem smlou-
vy je smûna pozemku parc. ã. 734, ostatní plo-
cha o v˘mûfie 26 m2 (nab˘vá obec) a parc.
ã. 577/39, zahrada o v˘mûfie 43 m2 (nab˘vá
Ing. H. Malínská), v‰e v k.ú. Dolní Jirãany.
IlI. Schvaluje
znûní smûnné smlouvy mezi Obcí Psáry
a manÏeli Ing. Vladimírem a Jindrou Krãmá-
fiov˘mi. Pfiedmûtem smlouvy je smûna pozem-
ku parc.ã. 583/93, orná pÛda, o v˘mûfie 313 m2

(nab˘vá obec) a parc.ã. 1089/19, ostatní plocha
o v˘mûfie 225 m2 (nab˘vají manÏ. Krãmáfiovi),
v‰e v k.ú. Psáry.

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PSÁRY



IV. Povûfiuje
Starostku Janu Valá‰kovou podpisem tûchto
smluv.

USNESENÍ ã. 29/4-2010

Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Schvaluje
znûní Darovací smlouvy mezi Obcí Psáry
(obdarovan˘) a Jaroslavem Îákem (dárce).
Pfiedmûtem smlouvy je bezúplatn˘ pfievod
pozemku parc. ã. 370/12, ostatní plocha,
o v˘mûfie 57 m2, k.ú. Dolní Jirãany.
II. Schvaluje
znûní Darovací smlouvy mezi Obcí Psáry
(obdarovan˘) a Martinem Hru‰kou (dárce).
Pfiedmûtem smlouvy je bezúplatn˘ pfievod
pozemkÛ parc.ã. 373/5, ostatní plocha,
o v˘mûfie 103 m2 a parc. ã. 373/6, ostatní plo-
cha o v˘mûfie 10 m2, v‰e k.ú. Dolní Jirãany.
III. Povûfiuje
starostku Janu Valá‰kovou podpisem tûchto
smluv.

USNESENÍ ã. 30/4-2010

Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
l. Schvaluje
nov˘ název ulice v Dolních Jirãanech ul.
K Halám (lokalita Skalka).

USNESENÍ ã. 31/4-2010

Zastupitelstvo obce Psáry pfiijalo toto usnesení:
I. Bere na vûdomí
uzavfiené smlouvy o spolupráci mezi Obcí Psá-
ry a Elenou Popovou.

starostka místostarosta
Jana Valá‰ková Ing. Jifií Janata

místostarostka
Lucie Kubalo‰ová

„âíslování jednotliv˘ch usnesení jde
v ãíselné fiadû od poãátku roku. ZvefiejÀo-
vané usnesení je upraveno z dÛvodu dodr-
Ïení pfiimûfienosti rozsahu zvefiejÀova-
n˘ch osobních údajÛ dle Zâ 101/2000
Sb., o ochranû osobních údajÛ.“
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USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PSÁRY

Dne 11. 11. 2010
bylo na veřejném zasedání zastupitelstva zvoleno nové vedení obce

Milan VÁCHA – uvolněný starosta (OBEC PRO ZMĚNU)

Bc. Luděk NEZMAR – uvolněný místostarosta (ODS)

Vlasta MÁLKOVÁ – neuvolněná místostarostka (OBEC PRO ZMĚNU)

Olga KRAMOSILOVÁ – člen rady (ODS)

Bc. Michal PETZ – člen rady (OBEC PRO ZMĚNU)

NOVÉ ZASTUPITELSTVO
OBCE PSÁRY



Usnesení ze zasedání Rady Obce Psá-
ry č. 24-2010 konaného dne 30. srp-
na 2010 v 17.00 hod. na Obecním
úřadu Psáry, Pražská 137, 252 44
Psáry

RO Usnesení č. 133/24-2010

Rada Obce Psáry přijala toto usnesení:
I. Bere na vědomí
Dle uzavřené smlouvy o spolupráci mezi
Obcí Psáry a I. Hájkovou, I. Svobodovou
a O. Kukalem ze dne 4. 1. 2010, že inže-
nýrské sítě, vč. stavby komunikace na
pozemcích parc.č. 465/96, 465/108
a 309/6, vše k.ú. Dolní Jirčany, budou bez-
platně převedeny do vlastnictví obce dle
bodu II., písm. c) smlouvy do 30 dnů od
nabytí právní moci posledního z kolau-
dačních rozhodnutí na stavbu inženýrských
sítí a komunikace.

RO Usnesení č. 134/24-2010

Rada Obce Psáry přijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znění dohody o úhradě nákladů na vybudo-
vání přípojek infrastruktury mezi Obcí Psá-
ry a J. Kolaríkovou za cenu celkem
6492 Kč.
II. Schvaluje
znění dohody o úhradě nákladů na vybudo-
vání přípojek infrastruktury mezi Obcí Psá-
ry a P. Horákovou za cenu celkem 14
707 Kč.
III. Schvaluje
znění dohody o úhradě nákladů na vybudo-
vání přípojek infrastruktury mezi Obcí Psá-
ry a J. Moravocovou za cenu celkem
6492 Kč.
IV. Schvaluje
znění dohody o úhradě nákladů na vybudo-
vání přípojek infrastruktury mezi Obcí Psá-
ry a manž. Adámkovými za cenu celkem
6492 Kč.

V. Schvaluje
znění dohody o úhradě nákladů na vybudo-
vání přípojek infrastruktury mezi Obcí Psá-
ry a E. Titlovou za cenu celkem 6492 Kč.
VI. Schvaluje
znění dohody o úhradě nákladů na vybudo-
vání přípojek infrastruktury mezi Obcí Psá-
ry a M. Hruškou za cenu celkem 6492 Kč.
VII. Schvaluje
znění dohody o úhradě nákladů na vybudo-
vání přípojek infrastruktury mezi Obcí Psá-
ry a J. Radovou, bytem Psáry, a J. Marxo-
vou za cenu celkem 14 707 Kč.
VIII. Schvaluje
znění dohody o úhradě nákladů na vybudo-
vání přípojek infrastruktury mezi Obcí Psáry
a I. Cicvárkovou za cenu celkem 6492 Kč.
IX. Schvaluje
znění dohody o úhradě nákladů na vybudo-
vání přípojek infrastruktury mezi Obcí Psá-
ry a manž. Tesařovými za cenu celkem
6492 Kč.
X. Schvaluje
znění dohody o úhradě nákladů na vybudo-
vání přípojek infrastruktury mezi Obcí Psá-
ry a M. Troníčkovou a D. Tačnerovou za
cenu celkem 14 707 Kč.
XI. Schvaluje
znění dohody o úhradě nákladů na vybudo-
vání přípojek infrastruktury mezi Obcí Psá-
ry a D. Tačnerovou za cenu celkem 6492
Kč.
XII. Schvaluje
znění dohody o úhradě nákladů na vybudo-
vání přípojek infrastruktury mezi Obcí Psá-
ry a M. Mendou za cenu celkem 14 707 Kč.
XIII. Schvaluje
znění dohody o úhradě nákladů na vybudo-
vání přípojek infrastruktury mezi Obcí Psáry
a V. Kubáskem za cenu celkem 14 707 Kč.
XIV. Schvaluje
znění dohody o úhradě nákladů na vybudo-
vání přípojek infrastruktury mezi Obcí Psá-
ry a J. Pitterlingovou, J. Líbalovou a J. Pit-
terlingem za cenu celkem 6492 Kč.
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XV. Schvaluje
znění dohody o úhradě nákladů na vybudo-
vání přípojek infrastruktury mezi Obcí Psá-
ry a M. Vávrou za cenu celkem 6492 Kč.
XVI. Pověřuje
starostku Janu Valáškovou podpisem těchto
dohod.

RO Usnesení č. 135/24-2010

Rada Obce Psáry přijala toto usnesení:
I. Schvaluje
Znění smlouvy o uzavření budoucí smlouvy
o zřízení věcného břemene č. 616/1 mezi
Obcí Psáry a Moonray, s.r.o. Předmětem
smlouvy je zřízení a provozování zařízení-
veřejné osvětlení, mj. na pozemcích parc.
č. 465/314 a 683, k.ú. Dolní Jirčany, za
jednorázovou úhradu 2 500 Kč.
II. Schvaluje
znění smlouvy o uzavření budoucí smlouvy
o zřízení věcného břemene č. IV-12-
6010094/1 mezi Obcí Psáry a ČEZ Distri-
buce, a.s. Předmětem smlouvy je zřízení
a provozování zařízení-stavba Dolní Jirčany-
kNN, mj. na pozemku parc. č. 343/103,
k. ú. Dolní Jirčany, za jednorázovou úhradu
5.000 Kč.
III. pověřuje
starostku Janu Valáškovou podpisem těchto
smluv.

RO Usnesení č. 136/24-2010

Rada Obce Psáry přijala toto usnesení:
I. Pověřuje
Ing. Martina Příhodu přípravou veřejné
zakázky na akci „Kanalizace a vodovod
Psáry, Dolní Jirčany-lokalita Vysoká-projekto-
vá dokumentace pro stavební povolení“.

RO Usnesení č. 137/24-2010

Rada Obce Psáry přijala toto usnesení:
I. Souhlasí
s proplacením faktur dle předloženého sou-
pisu.

RO Usnesení č. 138/24-2010

Rada Obce Psáry přijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znění nájemní smlouvy mezi Obcí Psáry
a Zuzanou Křížovou. Předmětem smlouvy je
nájem bytu v budově OÚ v ul. Pražská na
dobu určitou od 1. 9. 2010–31. 8. 2011.
Nájemné je stanoveno ve výši 4177 Kč
měsíčně a 1600 Kč měsíčně za služby.
II. Schvaluje
znění nájemní smlouvy mezi Obcí Psáry
(pronajímatel) a Hanou Doležalovou (nájem-
ce). Předmětem smlouvy je pronájem bytu
v budově č.p. 155 v Dolních Jirčanech za
958 Kč měsíčně. Nájem se sjednává na
dobu určitou od 1. 8. 2010–31. 8. 2011.
III. Schvaluje
znění nájemní smlouvy mezi Obcí Psáry
(pronajímatel) a Zdeňkou Vernerouvou
(nájemce). Předmětem smlouvy je pronájem
bytu v budově č.p. 155 v Dolních Jirčanech
za 958 Kč měsíčně. Nájem se sjednává na
dobu určitou od 1. 9. 2010–31. 7. 2011.
IV. Schvaluje
znění nájemní smlouvy mezi Obcí Psáry
(pronajímatel) a Marií Mauerovou (nájem-
ce). Předmětem smlouvy je pronájem bytu
v budově č.p. 155 v Dolních Jirčanech za
2095 Kč měsíčně. Nájem se sjednává na
dobu určitou od 1. 8. 2010–31. 7. 2011.
V. Schvaluje
znění nájemní smlouvy mezi Obcí Psáry
(pronajímatel) a Lenkou Kličkovou (nájemce
1) a Adrianou Kopeckou (nájemce 2). Před-
mětem smlouvy je pronájem bytu v budově
č.p. 154 v Dolní Jirčanech za 3442 Kč
měsíčně. Nájem se sjednává na dobu urči-
tou od 1. 8. 2010–31. 7. 2011.
VI. Schvaluje
znění nájemní smlouvy mezi Obcí Psáry
(pronajímatel) a Lenkou Matoušovou (nájem-
ce). Předmětem smlouvy je pronájem bytu
v budově č.p. 13 v Dolních Jirčanech za
2986 Kč měsíčně. Nájem se sjednává na

6 PSÁRSKÝ
ZPRAVODAJ PROSINEC 2010

ZE ZASEDÁNÍ RADY OBCE



dobu určitou od 1. 8. 2010–31. 7. 2011.
VII. Pověřuje
starostku Janu Valáškovou podpisem těchto
nájemních smluv.

starostka místostarostka
Jana Valášková Lucie Kubalošová

„Číslování jednotlivých usnesení jde
v číselné řadě od počátku roku. Zve-
řejňované usnesení je upraveno
z důvodu dodržení přiměřenosti roz-
sahu zveřejňovaných osobních úda-
jů dle ZČ 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů.“

Usnesení ze zasedání Rady Obce
Psáry č. 25-2010 konaného dne 6.
září v 17.00 hod. na Obecním úřadu
Psáry, Pražská 137, 252 44 Psáry

RO Usnesení č. 139/25-2010

Rada Obce Psáry přijala toto usnesení:
I. Schvaluje
záměr prodeje pozemků parc.č. 141/207,
k.ú. Dolní Jirčany, o výměře 109 m2

a parc.č. 141/205, k.ú. Dolní Jirčany,
o výměře 116 m2.
II. Schvaluje
záměr směny pozemků parc. č. 1089/19
a parc. č.583/93, vše k.ú. Psáry

starostka místostarostka
Jana Valášková Lucie Kubalošová

„Číslování jednotlivých usnesení jde
v číselné řadě od počátku roku. Zve-
řejňované usnesení je upraveno
z důvodu dodržení přiměřenosti roz-
sahu zveřejňovaných osobních úda-
jů dle ZČ 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů.“

Usnesení ze zasedání Rady Obce
Psáry č. 26-2010 konaného dne 13.
září v 17.00 hod. na Obecním úřadu
Psáry, Pražská 137, 252 44 Psáry

RO Usnesení č. 140/26-2010

Rada Obce Psáry přijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znění dohody o úhradě nákladů na vybudo-
vání přípojek infrastruktury mezi Obcí Psáry
a M. Jeřábkovou, A. Jeřábkem, M. Jeřábkem
a H. Kryštůfkovou za cenu celkem 6492 Kč.
II. Schvaluje
znění dohody o úhradě nákladů na vybudo-
vání přípojek infrastruktury mezi Obcí Psá-
ry a manž. Segerovými za cenu celkem
14 707 Kč.
III. Schvaluje
znění dohody o úhradě nákladů na vybudo-
vání přípojek infrastruktury mezi Obcí Psá-
ry a J. Rajznoverem a V. Rajznoverovou za
cenu celkem 29 414 Kč.
IV. Schvaluje
znění dohody o úhradě nákladů na vybudo-
vání přípojek infrastruktury mezi Obcí Psáry
a K. Rycheckou za cenu celkem 14 707 Kč.
V. Schvaluje
znění dohody o úhradě nákladů na vybudo-
vání přípojek infrastruktury mezi Obcí Psá-
ry a M. Hájkem za cenu celkem 6492 Kč.
VI. Schvaluje
znění dohody o úhradě nákladů na vybudo-
vání přípojek infrastruktury mezi Obcí Psá-
ry a J. Olmerem a H. Olmerovou, bytem Psá-
ry, za cenu celkem 6492 Kč.
VII. Schvaluje
znění dohody o úhradě nákladů na vybudo-
vání přípojek infrastruktury mezi Obcí Psáry
a J. Hlavatým za cenu celkem 14 707 Kč.
VIII. Schvaluje
znění dohody o úhradě nákladů na vybudová-
ní přípojek infrastruktury mezi Obcí Psáry a E.
Prchalovou, Dis., za cenu celkem 14 707 Kč.
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IX. Schvaluje
znění dohody o úhradě nákladů na vybudo-
vání přípojek infrastruktury mezi Obcí Psá-
ry a A. Vacovským za cenu celkem 6492 Kč.
X. Schvaluje
znění dohody o úhradě nákladů na vybudo-
vání přípojek infrastruktury mezi Obcí Psá-
ry a manž. Kapitánovými za cenu celkem
14 707 Kč.
XI. Schvaluje
znění dohody o úhradě nákladů na vybudo-
vání přípojek infrastruktury mezi Obcí Psá-
ry a V. Trojanem, bytem Psáry, Horní 42,
PSČ 252 44, za cenu celkem 6492 Kč.
XII. Schvaluje
znění dohody o úhradě nákladů na vybudo-
vání přípojek infrastruktury mezi Obcí Psá-
ry a manž. Chudomelovými za cenu celkem
6492 Kč.
XIII. Pověřuje
starostku Janu Valáškovou podpisem těchto
smluv.

RO Usnesení č. 141/26-2010

Rada Obce Psáry přijala toto usnesení:
I. Bere na vědomí
písařskou chybu číslování směrnic v usnesení
č. 128/22-2010. Správné číslování směrnic
je č. 3/2010 - opravné položky k pohledáv-
kám, č. 4/2010- časové rozlišení
a č. 5/2010 - podrozvaha a evidence pro
zpracování přílohy účetní závěrky.

RO Usnesení č. 142/26-2010

Rada Obce Psáry přijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znění smlouvy o dílo mezi Obcí Psáry
a Ing. Martinem Příhodou na provedení
odborné činnosti pro zadávací řízení na
veřejnou zakázku “Vodovod a kanalizace
Vysoká – projekční a inženýrská činnost“ za
cenu 12 500 Kč bez DPH.
II. Pověřuje
starostku Janu Valáškovu podpisem této
smlouvy.

III. Souhlasí
se zasláním výzvy k podání nabídky na akci
„Vodovod a kanalizace Vysoká – projekční
a inženýrská činnost“.

RO Usnesení č. 143/26-2010

Rada Obce Psáry přijala toto usnesení:
I. Souhlasí
s poskytnutí finanční částky Sdružení obča-
nů pro zvelebení krajiny na Babě ve výši 55
500 Kč, tj. 50 % nákladů na opravu – obno-
vení příkopu v délce cca 300 m podél ces-
ty na Babě III dle předložené projektové
dokumentace vypracované RNDr. Ing. J.
Pohankou. Tato akce povede ke zlepšení
sjízdnosti komunikace v této lokalitě.

RO Usnesení č. 144/26-2010
Rada Obce Psáry přijala toto usnesení:
I. Souhlasí
s proplacením faktur dle předloženého sou-
pisu.

starostka místostarostka
Jana Valášková Lucie Kubalošová

„Číslování jednotlivých usnesení jde
v číselné řadě od počátku roku. Zve-
řejňované usnesení je upraveno
z důvodu dodržení přiměřenosti roz-
sahu zveřejňovaných osobních úda-
jů dle ZČ 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů.“
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Usnesení ze zasedání Rady Obce
Psáry č. 27-2010 konaného dne 29.
září v 17.00 hod. na Obecním úřadu
Psáry, Pražská 137, 252 44 Psáry

RO Usnesení č. 145/27-2010

Rada Obce Psáry přijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znění dohody o úhradě nákladů na vybudo-
vání přípojek infrastruktury mezi Obcí Psá-
ry a Petrem Chaloupkou za cenu celkem
6492 Kč.
II. Schvaluje
znění dohody o úhradě nákladů na vybudo-
vání přípojek infrastruktury mezi Obcí Psá-
ry a manž. Vorschneiderovými za cenu cel-
kem 14 707 Kč.
III. Pověřuje
starostku Janu Valáškovou podpisem těchto
smluv.

RO Usnesení č. 146/27-2010

Rada Obce Psáry přijala toto usnesení:
I. Souhlasí
dle § 127 odst. 3 občanského zákoníku se
vstupem a umístěním stavebního materiálu
na pozemek parc. č. 621/7, k.ú. Dolní Jir-
čany, ve vlastnictví obce Psáry pro stavbu -
nástavba bytového domu č.p. 148.

RO Usnesení č. 147/27-2010

Rada Obce Psáry přijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znění dohody o poskytnutí finančního přís-
pěvku mezi Obcí Psáry (poskytovatel) a SDH
Psáry (příjemce). Předmětem dohody je
poskytnutí příspěvku ve výši 15 000 Kč na
opravu cisterny.
II. Schvaluje
znění dohody o poskytnutí finančního přís-
pěvku mezi Obcí Psáry (poskytovatel) a SDH
Dolní Jirčany (příjemce). Předmětem dohody
je poskytnutí příspěvku ve výši 40 000 Kč

na nákup hydraulického vyprošťovacího
zařízení.
III. Schvaluje
znění dohody o poskytnutí finančního přís-
pěvku mezi Obcí Psáry (poskytovatel) a SK
Čechoslovan Dolní Jirčany (příjemce). Před-
mětem dohody je poskytnutí příspěvku ve
výši 5000 Kč na uspořádání drakiády.
IV. Pověřuje
starostku Janu Valáškovou podpisem těchto
dohod.

RO Usnesení č. 148/27-2010

Rada Obce Psáry přijala toto usnesení:
I. Uděluje
výjimku z nařízení Obce Psáry č. 4/2007
o stavební uzávěře dle čl. 4 tohoto nařízení:
1/ M. Vaníčková - pozemek parc. č. 351/7,
k.ú. Dolní Jirčany.

RO Usnesení č. 149/27-2010

Rada Obce Psáry přijala toto usnesení:
I. Souhlasí
se zněním smlouvy o připojení mezi Obcí
Psáry a ČEZ Distribuce, a.s. Předmětem
smlouvy je připojení nového odběrného mís-
ta – SSZ v ul. Jílovská.
II. Pověřuje
starostku Janu Valáškovou podpisem této
smlouvy.

RO Usnesení č. 150/27-2010

Rada Obce Psáry přijala toto usnesení:
I. Souhlasí
se zněním smlouvy o dodávce vody
a odvádění odpadních vod mezi Obcí Psá-
ry a Vodohospodářskou společností Bene-
šov, s.r.o. Předmětem smlouvy je dodávka
vody a odvádění odpadních vod z č.p. 600
v ul. Spojovací.
II. Pověřuje
starostku Janu Valáškovou podpisem této
smlouvy.
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RO Usnesení č. 151/27-2010

Rada Obce Psáry přijala toto usnesení:
I. Souhlasí
s podpisem souhlasného prohlášení
o vzniku, změně nebo zániku práva mezi
Obcí Psáry a manželi Zdeňkem a Natašou
Smejkalovými. Předmětem prohlášení je, že
budova garáže na pozemku parc. č. st.
1081, k. ú. Dolní Jirčany, je ve společném
jmění manželů Smejkalových.
II. Souhlasí
s podpisem souhlasného prohlášení
o vzniku, změně nebo zániku práva mezi
Obcí Psáry a manželi Petrem a Marií Srbo-
vými. Předmětem prohlášení je, že budova
garáže na pozemku parc.č. st. 1082,k. ú.
Dolní Jirčany, je ve společném jmění manže-
lů Srbových.
III. Souhlasí
s podpisem souhlasného prohlášení
o vzniku, změně nebo zániku práva mezi
Obcí Psáry a Vítězslavem Kostíkem. Předmě-
tem prohlášení je, že budova garáže na
pozemku parc. č. st. 1083, k. ú. Dolní Jir-
čany, je ve vlastnictví Vítězslava Kostíka.
IV. Souhlasí
s podpisem souhlasného prohlášení
o vzniku, změně nebo zániku práva mezi
Obcí Psáry a Františkem Vránou. Předmětem
prohlášení je, že budova garáže na pozem-
ku parc. č. st. 1084, k. ú. Dolní Jirčany,je
ve vlastnictví Františka Vrány.
V. Souhlasí
s podpisem souhlasného prohlášení
o vzniku, změně nebo zániku práva mezi
Obcí Psáry a manželi Václavem a Evou
Tupými. Předmětem prohlášení je, že budo-
va garáže na pozemku parc. č. st. 1085,
k. ú. Dolní Jirčany, je ve společném jmění
manželů Tupých.
VI. Pověřuje
starostku Janu Valáškovou podpisem těchto
prohlášení.

RO Usnesení č. 152/27-2010

Rada Obce Psáry přijala toto usnesení:
I. Souhlasí
se zněním Dodatku č. 1 smlouvy
o spolupráci mezi Obcí Psáry a Aulistav,
s.r.o. Předmětem dodatku je úprava smlou-
vy o spolupráci ze dne 27. 12. 2007 na
akci Skalka – jih II. etapa.
II. Souhlasí
se zněním Smlouvy o spolupráci mezi Obcí
Psáry a Aulistav, s.r.o. Předmětem smlouvy
je spolupráce při výstavbě inženýrských sítí
Skalka-západ II – propojení I. a II. etapy.
III. Pověřuje
starostku Janu Valáškovou podpisem tohoto
dodatku a této smlouvy.

RO Usnesení č. 153/27-2010

Rada Obce Psáry přijala toto usnesení:
I. Jmenuje
Hodnotící komisi na akci „Vodovod
a kanalizace Vysoká – projekční
a inženýrská činnost” ve složení: Jana
Valášková, Lucie Kubalošová, Ing. Miroslav
Vítkovský a Ing. Martin Příhoda.

RO Usnesení č. 154/27-2010
Rada Obce Psáry přijala toto usnesení:
I. Schvaluje
výběr cenové nabídky z dvou předložených
(M-JVK, s.r.o., za cenu 42 000 Kč vč. DPH
a M. Zela za cenu 41 344 Kč vč. DPH) na
opravu multikáry Fumo30 od M. Zely.

RO Usnesení č. 155/27-2010
Rada Obce Psáry přijala toto usnesení:
I. Souhlasí
s proplacením faktur dle předloženého sou-
pisu.

starostka místostarostka
Jana Valášková Lucie Kubalošová
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Usnesení ze zasedání Rady Obce Psá-
ry č. 28-2010 konaného dne 11. října
v 17.00 hod. na Obecním úřadu Psá-
ry, Pražská 137, 252 44 Psáry

RO Usnesení č. 156/28-2010

Rada Obce Psáry přijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znění dohody o úhradě nákladů na vybudo-
vání přípojek infrastruktury mezi Obcí Psáry
a manž. Šedivými za cenu celkem 14 707 Kč.
II. Schvaluje
znění dohody o úhradě nákladů na vybudo-
vání přípojek infrastruktury mezi Obcí Psá-
ry a manž. Vlastou Poništovou a Milanem
Poništem za cenu celkem 6492 Kč.
III. Schvaluje
znění dohody o úhradě nákladů na vybudo-
vání přípojek infrastruktury mezi Obcí Psá-
ry a manž. Královými za cenu celkem
14 707 Kč.
IV. Pověřuje
starostku Janu Valáškovou podpisem těchto
smluv.

RO Usnesení č. 157/28-2010

Rada Obce Psáry přijala toto usnesení:
I. Schvaluje
protokol o otevírání obálek na akci „Vodo-
vod a kanalizace Vysoká-projekční
a inženýrská činnost“.
II. Schvaluje
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek
na akci „Vodovod a kanalizace Vysoká-pro-
jekční a inženýrská činnost“.
III. Souhlasí
na základě doporučení hodnotící komise
s výběrem nabídky s nejnižší cenou bez DPH
od spol. Projekt IV, s.r.o.
IV. Pověřuje
starostku Janu Valáškovou podpisem Smlou-
vy o dílo na akci „Vodovod a kanalizace
Vysoká-projekční a inženýrská činnost“ mezi

Obcí Psáry a Projekt I, s.r.o., za cenu
486 000 Kč bez DPH.

RO Usnesení č. 158/28-2010

Rada Obce Psáry přijala toto usnesení:
I. Schvaluje
cenovou nabídku ze dne 30. 9. 2010 na
provedení redukčních a bezpečnostních
řezů a kácení dřevin za cenu 36 000 Kč vč.
DPH od spol. Arbonet, s.r.o.
RO Usnesení č. 159/28-2010
Rada Obce Psáry přijala toto usnesení:
I. Souhlasí
se zněním smlouvy o výpůjčce mezi Obcí
Psáry a EKO-KOM, a.s. Předmětem smlou-
vy je výpůjčka 3 ks nádob na papír a 2 ks
nádob na plasty.
II. Pověřuje
starostku Janu Valáškovou podpisem této
smlouvy.

RO Usnesení č. 160/28-2010

Rada Obce Psáry přijala toto usnesení:
I. Souhlasí
se zněním Smlouvy o dílo mezi Obcí Psáry
a spol. Akirfas na celoroční údržbu odpočin-
kové zóny v ul. K Junčáku na Štědříku za
cenu 33 900 Kč s DPH.
II. Pověřuje
starostku Janu Valáškovou podpisem této
smlouvy.

RO Usnesení č. 161/28-2010

Rada Obce Psáry přijala toto usnesení:
I. Souhlasí
se zněním Smlouvy o spolupráci mezi Obcí
Psáry a Markem Ulčem - pozemek parc.
č. 679/10, k.ú. Psáry, za cenu 265 800 Kč.
II. Souhlasí
se zněním Smlouvy o spolupráci mezi Obcí
Psáry a manželi Ing. Martinem a Petrou
Veselkovými – pozemek parc. č. 679/9,
k.ú. Psáry, za cenu 244 800 Kč.
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III. Souhlasí
se zněním Smlouvy o spolupráci mezi Obcí
Psáry a manželi Jiřím a Lucií Jiroušovými -
pozemek parc. č. 679/8, k.ú. Psáry, za
cenu 251 600 Kč.
IV. Pověřuje
starostku Janu Valáškovou podpisem těchto
smluv.

RO Usnesení č. 162/28-2010

Rada Obce Psáry přijala toto usnesení:
I. Uděluje
výjimku z nařízení Obce Psáry č. 4/2007
o stavební uzávěře dle čl. 4 tohoto naříze-
ní:
1/ M. Ulčovi – pozemek parc. č. 659/10,
k.ú. Psáry
2/ manž. Veselkovým – pozemek parc.
č. 659/9, k.ú. Psáry
3/ manž. Jiroušovým – pozemek parc.
č. 659/8, k.ú. Psáry

RO Usnesení č. 163/28-2010

Rada Obce Psáry přijala toto usnesení:
I. Souhlasí
se zněním Smlouvy o nájmu nebytových pro-
stor mezi Obcí Psáry (nájemce), Domovem
Laguna Psáry (pronajímatel) a Středočeským
krajem (pronajímatel). Předmětem smlouvy je
nájem nebytových prostor v podkroví budo-
vy č. 8 v areálu DLP pro potřeby Mateřské
školy Psáry.
II. Pověřuje
starostku Janu Valáškovou podpisem této
smlouvy.

RO Usnesení č. 164/28-2010

Rada Obce Psáry přijala toto usnesení:
I. Souhlasí
se zněním dodatku č. 2 SoD ze dne 26. 5.
2010 mezi Obcí Psáry a Zepris, s.r.o., na
akci „Kanalizační a vodovodní přípojky

v obci Psáry – části Psáry“. Předmětem
dodatku je rozšíření předmětu díla a úprava
termínu dokončení.
II. Souhlasí
se zněním dodatku č. 2 SoD ze dne 26. 5.
2010 mezi Obcí Psáry a Zepris, s.r.o., na
akci „Kanalizační a vodovodní přípojky
v obci Psáry – části Dolní Jirčany“. Předmě-
tem dodatku je rozšíření předmětu díla
a úprava termínu dokončení.
III. Pověřuje
starostku Janu Valáškovou podpisem tohoto
dodatku.

RO Usnesení č. 165/28-2010

Rada Obce Psáry přijala toto usnesení:
I. Souhlasí
s proplacením faktur dle předloženého sou-
pisu.

starostka místostarostka
Jana Valášková Lucie Kubalošová

„Číslování jednotlivých usnesení jde
v číselné řadě od počátku roku. Zve-
řejňované usnesení je upraveno
z důvodu dodržení přiměřenosti roz-
sahu zveřejňovaných osobních úda-
jů dle ZČ 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů.“

Usnesení ze zasedání Rady Obce Psá-
ry č. 29-2010 konaného dne 25. října
v 17.00 hod. na Obecním úřadu Psá-
ry, Pražská 137, 252 44 Psáry

RO Usnesení č. 166/29-2010

Rada Obce Psáry přijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znění Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy
mezi obcí Psáry a městem Černošice. Předmě-
tem smlouvy je budoucí uzavření smlouvy na
zápůjčku licence elektronické služby, poskyto-
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vání služeb negarantovaného úložiště dat jako
výstupů elektornických spisových služeb.
II. Pověřuje
starostku Janu Valáškovou podpisem této
smlouvy.

RO Usnesení č. 167/29-2010

Rada Obce Psáry přijala toto usnesení:
I. Schvaluje
cenovou nabídku od spol. Zepris, s.r.o., na
opravu povrchu v části ul. Horní za cenu
maximálně 511 725 Kč.

RO Usnesení č. 168/29-2010

Rada Obce Psáry přijala toto usnesení:
I. Schvaluje
znění dohody o úhradě nákladů na vybudo-
vání přípojek infrastruktury mezi Obcí Psáry
a Jiřím Otrubou za cenu celkem 14 707 Kč.
II. Schvaluje
znění dohody o úhradě nákladů na vybudo-
vání přípojek infrastruktury mezi Obcí Psá-
ry a Stanislavem Jeřábkem za cenu celkem
14 707 Kč.
III. Schvaluje
znění dohody o úhradě nákladů na vybudo-
vání přípojek infrastruktury mezi Obcí Psá-
ry a Vladimírem Rakem za cenu celkem
14 707 Kč.
IV. Schvaluje
znění dohody o úhradě nákladů na vybudo-
vání přípojek infrastruktury mezi Obcí Psá-
ry a Annou Rakovou, Vladimírem Rakem,
Ing. Antonínem Rakem, Václavem Rakem, za
cenu celkem 14 707 Kč.
V. Schvaluje
znění dohody o úhradě nákladů na vybudo-
vání přípojek infrastruktury mezi Obcí Psá-
ry a Eliškou Šťastnou a Renátou Vondráčko-
vou za cenu celkem 44 121 Kč (3x
vodovodní a 3x kanalizační přípojka).
VI. Schvaluje
znění dohody o úhradě nákladů na vybudo-
vání přípojek infrastruktury mezi Obcí Psá-

ry a manž. Černochovými za cenu celkem
12 984 Kč (2x vodovodní přípojka).
VII. Schvaluje
znění dohody o úhradě nákladů na vybudo-
vání přípojek infrastruktury mezi Obcí Psá-
ry a Josefem Vineckým za cenu celkem
14 707 Kč.
VIII. Schvaluje
znění dohody o úhradě nákladů na vybudo-
vání přípojek infrastruktury mezi Obcí Psá-
ry a Zdeňkem Kramosilem a Olgou Svobo-
dovou za cenu celkem 14 707 Kč.
IX. Schvaluje
znění dohody o úhradě nákladů na vybudo-
vání přípojek infrastruktury mezi Obcí Psá-
ry a Miroslavem Kramosilem za cenu celkem
14 707 Kč.
X. Schvaluje
znění dohody o úhradě nákladů na vybudo-
vání přípojek infrastruktury mezi Obcí Psá-
ry a manž. Šimkovými za cenu celkem
14 707 Kč.
XI. Schvaluje
znění dohody o úhradě nákladů na vybudo-
vání přípojek infrastruktury mezi Obcí Psá-
ry a Václavem Adámkem za cenu celkem
14 707 Kč.
XII. Schvaluje
znění dohody o úhradě nákladů na vybudo-
vání přípojek infrastruktury mezi Obcí Psá-
ry a Karlem Medřickým za cenu celkem
14 707 Kč.
XIII. Pověřuje
starostku Janu Valáškovou podpisem těchto
smluv.

RO Usnesení č. 169/29-2010

Rada Obce Psáry přijala toto usnesení:
I. Souhlasí
s proplacením faktur dle předloženého sou-
pisu.

starostka místostarostka
Jana Valášková Lucie Kubalošová
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„Převzít novou agendu úřadu
chce čas,”
říká Milan Vácha, čtyřiatřicetiletý projektový manažer
výstavby datových center, nový starosta obce Psáry.
Již v letech 2006 až 2007 pracoval ve funkci místos-
tarosty obce, dále pak v komisi stavební a sportovní
a jako vedoucí pracovní skupiny pro alternativní loka-
litu nové základní školy.

� Pane starosto, va‰e sdruÏení „Obec pro zmûnu“ ve volbách jed-
noznaãnû zvítûzilo. Spolu s ODS máte osm ãlenÛ
v zastupitelstvu, tedy vût‰inu. Podepsali jste Koaliãní smlouvu
(viz strana 16), coÏ je u nás v obci neobvyklé. Co vás k tomu
vedlo?
Pfiednû bych je‰tû jednou rád podûkoval v‰em na‰im voliãÛm, kte-

fií nás podpofiili a pomohli k získání pûti mandátÛ. Vytvofiili jsme koa-
lici s ODS a v koaliãní smlouvû jsme chtûli pfiedem deklarovat priori-
ty, které budeme spoleãnû prosazovat, a také stanovit pravidla
vzájemné komunikace a rozhodování. Pofiádek dûlá pfiátele. Obec pro
zmûnu poÏadovala písemné ztvrzení zavádûní souboru „Protikorupãní desatero 2010“, které v mnoha oblastech
posouvá samosprávu smûrem k otevfiené obãanské spoleãnosti. Na druhé stranû ODS nechtûla „Obec kamará-
dÛ“, která tady dosud byla, ale „Obec pravidel“, i v tom si rozumíme. Chceme pravidla a fiád, nikoli takové to
„Ná‰ Pepa, Venca nûco chce, tak tomu tedy vyhovíme“. Ten, kdo na obci nikoho neznal, ãasto odcházel
s nepofiízenou. S tím je nutné skoncovat.
� V tûchto t˘dnech a dnech postupnû pfiebíráte obecní agendu a s tím spojenou zodpovûdnost. Sliboval

jste hodnû zmûn k lep‰ímu. âím zaãnete a jaké jsou va‰e krátkodobé a dlouhodobé priority?
V souãasné dobû pfiebíráme agendu celého úfiadu. Dále fie‰íme administrativní ãást dokonãení 4. – 5. etapy

kanalizace a vodovodu, âOV a vodojemu Na Vysoké. V nejbliÏ‰í dobû se chceme vypofiádat se v‰emi resty
a nesrovnalostmi, které zde po minulém vedení zÛstaly, abychom mohli zaãít pracovat s ãist˘m stolem, coÏ zabe-
re je‰tû nûkolik mûsícÛ.

Jako velmi dÛleÏitou oblast vidíme informovanost obãanÛ. Pfiipravujeme nové internetové stránky, které
budou lépe vyhovovat na‰im pfiedstavám. Obãané na nich naleznou mnohem více informací, budou zde dále
ke zhlédnutí videonahrávky ze zasedání zastupitelstva, pfiehlednûj‰í diskusní fórum a mnoho dal‰ích novinek.
V souvislosti s tím probûhne i zmûna ve struktufie ãlánkÛ Psárského zpravodaje. Podle závûru nezávislého audi-
tu tento zpravodaj neplnil svou základní funkci, kterou je nestrannost a poskytování informací obãanÛm. Pro-
stor zde naleznou nejen samotní zastupitelé s men‰inov˘mi názory, ale také obãané. Vycházíme z hesla „Pochva-
la potû‰í, kritika inspiruje“.

Dlouhodobé zámûry se pak budou do znaãné míry odvíjet od finanãních moÏností obce. Pfied pár dny jsme
oficiálnû pfievzali úfiad a za necel˘ t˘den musí b˘t jiÏ sestaven rozpoãet obce. JiÏ pfii jeho sestavování jsme zji-
stili, Ïe drtivá vût‰ina „voln˘ch” penûz, které je moÏné pouÏít na tvorbu projektÛ, resp. spolufinancování dotaã-
ních titulÛ, je jiÏ vázána na úhradu faktur z leto‰ního roku. Problém rozpoãtu a zadluÏení obce je hlub‰í, takÏe
do pfií‰tího ãísla zpravodaje pfiipravíme na toto téma samostatn˘ ãlánek. UÏ dnes je zfiejmé, Ïe to pro na‰e obãa-
ny nebude pfiíjemné ãtení a Ïe se nevyhneme i nepopulárním krokÛm. V kaÏdém pfiípadû musíme postupnû zís-
kávat externí mimorozpoãtové zdroje, abychom se rychleji pohnuli z místa.

Velmi mile mne pfiekvapilo, jak velké mnoÏství na‰ich obãanÛ se po volbách ozvalo s nabídkou pomoci.
V Psárech a Dolních Jirãanech je mnoho aktivních a pracovit˘ch lidí, ktefií umí spoustu vûcí vyuÏiteln˘ch pro
obecní zájmy, a se kter˘mi se dosud nikdo moc nebavil.
� Obec dobfie znáte. Jaké nejvût‰í problémy v jejím dosavadním fiízení vidíte?

Mezi nejvût‰í problémy patfií zejména netransparentní správa, nízká informovanost obãanÛ, absence jakéko-
liv vstfiícnosti vÛãi obãanÛm, diskuse k zásadním tématÛm.

Chybûl mi zde lidsk˘ rozmûr. Místo aby se vedení snaÏilo s obãany dohodnout, fie‰ily se mnohé záleÏitosti
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mnohdy neadekvátnû rovnou prostfiednictvím právní kanceláfie. DÛsledek takového jednání mÛÏeme dnes v‰ich-
ni vidût napfiíklad v podobû zasypané ulice Hlavní v Dolních Jirãanech.
� Budete se práci pro obec vûnovat vedle svého nynûj‰ího zajímavého zamûstnání, nebo na pln˘ úvazek?

Do konce prosince pfiedávám práci ve svém zamûstnání, od 1. 1. 2011 budu funkci starosty obce vykonávat
jiÏ na pln˘ úvazek.
� Co byste na závûr chtûl obãanÛm vzkázat?

Je doba pfiedvánoãní, tedy v‰em pfieji spokojené Vánoce plné pohody a úspû‰n˘ rok 2011.
Jan KfiíÏ
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od 10. 9. 2010. do 26. 11. 2010.

Také v tomto čísle bych chtěl čtenáře informovat o činnosti obecní údržby od
10. září do současnosti. V úvodu uvedu pravidelně prováděné činnosti.
Každé pondělí a úterý jsou svozy odpadů z chat SKO odpadů.
V pondělí a pátek je pravidelný úklid sběrných hnízd, autobusových zastávek a hlavních
komunikací a chodníků.
V pondělí a ve středu je úklid a dotřídění odpadů ve sběrném dvoře, při odvozu zpětně
odebraných spotřebičů a nebezpečných odpadů se jednotlivě označují čárovými kódy, balí
a jednotlivě nakládají.
Sběrný dvůr je otevřen ve středu odpoledne a v sobotu dopoledne a je určen jen plát-
cům odpadů Obce Psáry.
Sběr psího trusu z košů je v pátek při úklidu.
Svozy velkoobjemového odpadu objednaného předem na OÚ provádíme ve čtvrtek.

Další akce, které probíhaly v tomto období:
1. V 37. týdnu jsme umístili dlaždice v délce 50 m pro rozšíření odvodňovacího žlabu dešťo-

vých vod u náměstí v Psárech vedoucí z ul. Psárská směrem k Záhořanskému potoku.
2. V následujícím týdnu se tlakově vyčistila dešťová kanalizace, opravily propadlé roury, obno-

vili jsme a rozšířili počet vpustí, upravili nátoky do nich v levé části komunikace v ul. Na
Vápence a současně umístili žlabovky pro odvod dešťových vod v ul. Jílovská u čp.15.

3. V 39. týdnu jsme dokončili zpevněnou plochu pro průjezd sběrným dvorem a začali uží-
vat. Tato úprava vedla k výraznému zlepšení obslužnosti klientů společně s novým rozmís-
těním kontejnerů.

4. V dalším týdnu jsme ve spolupráci s občany opravili cestu v ul. Houbová v celé délce pře-
krytím asfaltovým recyklátem a jeho zaválcováním a uskutečnili opravu cest na Mordýřce
- opět ve spolupráci s chataři - stržení povrchu, roztažení recyklátu a zaválcování a úprava
odvodnění cesty.

5. V týdnech 41.-43. proběhlo letošní závěrečné dosekání travin a prořezy křovin v areálu
mateřské školy, obou hřbitovů,cesty ke hřbitovu PS, plochy u Štědříka, podél hlavní silnice
II/105 v celé délce a okolí Mateřského centra v DJ.

6. V 42. týdnu byl proveden prořez přerostlých a ohrožujících stromů na hřbitově v DJ,
u obchodu na Štědříku a bytového domu čp.13 a ve škole.

7. V 44. týdnu jsme ve spolupráci s firmou provádějící výstavbu inženýrských sítí realizova-
li zásyp a utažení recyklátem na obecních cestách v těchto místech: nájezdy z ul. Hlavní
na ul. Na Vápence a Vysokou, část z ul. Hlavní do ul. Ke Kukaláku, polovinu ul. Slunečné,
tj. v části patřící pozemkově obci, ul. Ve Svahu celou, nájezd na vodárnu z ul. Na Vápen-
ce, horní část ul. Akátová a ul. Za můstkem.

8. Umístili jsme 10 m silničního obrubníku v zatáčce ul. Horní naproti cestě k Mateřskému centru.
Ing. Miroslav Vítkovský, 26. 11. 2010



Koaliční smlouva
Preambule

Na základě mandátu od občanů obce Psáry, vyjádřeného ve volbách do obecních zastupitelstev ve dnech
15. a 16. října 2010, zahájily Obec pro změnu a ODS jednání o vytvoření většinové koalice.
Obec pro změnu a Občanská demokratická strana se na základě shody, ke které došly v koaličních
jednáních, rozhodly vytvořit koalici na základě odpovědnosti, vlády práva a boje proti korupci.
Koalice provede zásadní reformu obecního úřadu s cílem poskytnout psárským občanům nearogantní
a vlídný přístup, realizuje změny prospěšné pro rozvoj obce a spokojenost občanů. Bude důsledně rea-
lizovat zásadní opatření pro boj s korupcí a byrokracií. Za další priority koalice považuje podporu výstav-
by inženýrských sítí, kvalitu a bezpečnost komunikací, zvýšení úrovně školství a zkvalitnění místní infra-
struktury.
Koalice bude ctít zásady demokracie a plně sloužit zájmům naší obce i potřebám jejích obyvatel. Obec
má sloužit občanům, ne občané obci.
Koalice při realizaci věcných problémů a při řešení dlouhodobě palčivých otázek naší obce bude usi-
lovat o shodu s demokratickou opozicí v zastupitelstvu obce Psáry. V zásadních otázkách bude dbát
rad a doporučení odborné veřejnosti.
Svou vůli vytvořit koalici stvrzují zastupitelé zúčastněných stran svými podpisy na konci tohoto dokumentu.

Čl. I.

Účastníci koaliční smlouvy,
zástupci Obce pro změnu z členů Zastupitelstva obce Psáry,
zástupci ODS z členů Zastupitelstva obce Psáry,
dále jen „koaliční partneři“

vyjadřují touto smlouvou společnou a svobodnou vůli převzít odpovědnost za společné řízení obce Psá-
ry v souladu s příslušnými zákony České republiky a předpisy souvisejícími s výkonem samosprávy. Koa-
liční partneři jsou připraveni společně prosazovat a realizovat shodné a slučitelné cíle svých volebních
programů, a to do té míry, pokud to nebude v přímém rozporu se stanovami či programem politické
strany, za kterou byli zástupci do Zastupitelstva obce Psáry zvoleni.
Koaliční partneři jsou na základě výsledků voleb do Zastupitelstva obce Psáry ze dne 15. a 16. října
2010 přesvědčeni, že obdrželi od občanů, trvale žijících na území obce Psáry a Dolních Jirčan, man-
dát uzavřít tuto dohodu a dodržet její platnost po celé volební období 2010 - 2014.

Čl. II.

2.1 Na základě shodných a slučitelných bodů svých volebních programů vytvoří a předloží veřejnos-
ti koaliční partneři programové prohlášení Rady obce Psár do 31. 12. 2010, jehož priority budou
zejména následující:
– rychlé, odborné, průhledné a vstřícné jednání veřejné správy k občanovi, tj. transparentní vede-

ní a chod Úřadu obce Psáry,
– transparentnost v zadávání veřejných zakázek,
– získání dotačních titulů,
– zlepšení infrastruktury,
– zlepšení kvality a povrchu komunikací,
– řešení problémů s kanalizací a vodovodním řádem,
– revize územního plánu,
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– kontrola a posouzení stavu obcí zřízených organizací,
– výstavba nové školy,
– kvalitní a dostupná zdravotní a sociální péče,
– podporu podnikatelů a jejich aktivit, včetně cesty partnerství soukromého a veřejného sektoru

na konkrétních projektech,
– podpora základní sítě obchodů a služeb,
– revitalizace centra obce,
– nastavení protikorupčního prostředí na Úřadu obce Psáry,
– důraz na trvale udržitelný rozvoj,
– šetrný přístup k památkám a symbolům na území Psár a Dolních Jirčan,
– otevřený přístup k informacím z obchodního styku, který může být omezen jen ze zákonných

důvodů,
– rozvíjení příležitostí pro naplnění volného času včetně obnovy a vybudování dětských hřišť,
– podpora kultury včetně alternativních forem,
– zřízení poradního sboru občanů.

2.2 Programové prohlášení rady bude přijato koaličními partnery dodatkem k této koaliční smlouvě,
a tak se stane součástí koaliční smlouvy.

2.3 Koaliční partneři zváží, zda bude realizován audit problematických oblastí činnosti Úřadu obce
Psár podle požadavků koaličních partnerů.

Čl. III.

3.1 Koaliční partneři se dohodli na následujícím složení Rady obce Psáry, na kandidatuře jmenovitě
uvedených členů zastupitelstva a na jejich společné podpoře ve volbách:
a. Rada obce Psáry bude mít celkem 5 členů, z toho 2 členové trvale uvolnění.
b. Složení Rady obce Psáry:
Obec pro změnu: celkem 3 členové:
– uvolněný starosta (Vácha),
– neuvolněná místostarostka (Málková),
– neuvolněný člen rady (Petz).
ODS: celkem 2 členové:
– uvolněný místostarosta (Nezmar),
– neuvolněný člen (Kramosilová).

3.2 Počet, názvy a personální obsazení komisí a výborů bude řešeno na samostatném koaličním jed-
nání před prvním řádným zasedáním zastupitelstva. Na tomto zasedání zastupitelstva budou výbo-
ry zřízeny a prvotně obsazeny. Případné změny a doplnění členů budou řešeny následně.

3.3 Koaliční partneři se dohodli, že místo neuvolněného předsedy kontrolního výboru bude nabídnu-
to opozici.

3.4 Místo neuvolněného předsedy finančního výboru obsadí Obec pro změnu, místo místopředsedy
obsadí ODS.

3.5 Místo předsedy stavební komise obsadí ODS, místo místopředsedy obsadí Obec pro změnu.
3.6 Výstupy z výborů Zastupitelstva obce Psáry se bude Rada obce Psáry vážně a zodpovědně zabý-

vat.
3.7 V případě personální obměny Rady obce Psáry bude dodrženo rozdělení odpovídající poměru

zastoupení mezi koaličními partnery uvedenými v odstavci 3.1.

Čl. IV.

4.1 Při vytvoření komisí Rady obce Psáry budou koaliční partneři hledat co největší možnou shodu.
4.2 Rada obce Psáry zřídí zejména tyto komise:
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– stavební a územního rozvoje
– kultury, vzdělávání a výchovy
– životního prostředí a trvale udržitelného rozvoje

4.3 Ostatní záležitosti týkající se komisí budou řešeny běžným postupem v Radě obce Psáry. Před
jednáním Rady obce Psáry o zřízení komisí bude vedeno samostatné koaliční jednání.

4.4 Veškeré komise zřízené Radou obce Psáry budou otevřeny personálním návrhům koaličních stran.
4.5 V případě dohody koaličních partnerů je možno výše uvedené komise spojit či rozdělit.
4.6 Koaliční partneři budou mít vliv na rozhodování o personálním obsazení vedení Úřadu obce Psá-

ry. Personální změny ve vedení Úřadu obce Psáry (tj. případný tajemník, úředníci) budou konzul-
továny na samostatných jednáních koaličních partnerů.

4.7 Jednací řád Zastupitelstva obce Psáry bude projednán koaličními partnery před novelizací
v Zastupitelstvu obce Psáry.

Čl. V.

5.1 Pokud nedojde k přijetí společného stanoviska v konkrétní věci předložené Radě obce Psáry vzta-
hující se k programovému prohlášení, zavazují se koaliční partneři na požádání kteréhokoli z nich
svolat dohadovací řízení, jehož se zúčastní zástupci obou smluvních stran (ve stejném počtu za
každou stranu).

5.2 V případě, že Rada obce Psáry přijme usnesení vztahující se k programovému prohlášení, ke kte-
rému má kterýkoli z koaličních partnerů zásadní nesouhlasné stanovisko, požádá o jednání zástup-
ců klubů v této věci v nejkratším možném termínu. Jednání budou vedena s cílem najít společně
přijatelné řešení. Společně přijaté stanovisko bude uplatněno standardním postupem při jednání
Rady obce Psáry.

Čl. VI.

6.1 Koaliční partneři se zasadí o to, aby návrhy Rady obce Psáry předkládané Zastupitelstvu obce
Psáry získaly na jeho jednání potřebnou podporu. Tím není dotčeno právo zastupitelů podávat
pozměňovací návrhy. Budou-li takové návrhy podány, vyvinou koaliční partneři veškeré úsilí pro
nalezení shodného stanoviska.

6.2 Budou-li v Zastupitelstvu obce Psáry vzneseny významné návrhy bez koordinace mezi koaličními
partnery a bez předběžného dosažení jejich shodného stanoviska, zavazují se pověření zástup-
ci koaličních partnerů, že v průběhu jednání povedou rozhovory, jejichž cílem bude dohoda
o společném postupu.

6.3 Zástupci koaličních stran se budou pravidelně scházet před jednáním Zastupitelstva obce Psáry,
aby se navzájem informovali o výsledcích jednání svých klubů.
Koaliční partneři se dohodli na následujícím institutu „vnitrokoaličních interpelací“:
Pokud zastupitel – člen koaličního partnera – potřebuje řešit konkrétní problém, případně má
vážnou výhradu k rozhodnutí Rady obce Psáry či některého člena rady, řeší tuto záležitost před-
nostně jednáním přímo s příslušným členem Rady obce Psáry resp. starostou. Není-li s výsledkem
spokojen, předloží věc svým kolegům; pokud kolegové podpoří jeho stanovisko, budou před-
nostně jednat zástupci klubů o nalezení společného řešení koaličních partnerů. Pokud ani poté
nedojde ke shodě, je možno podat řádnou interpelaci na jednání Zastupitelstva obce Psáry.
Jestliže se naopak dospěje ke shodnému stanovisku koaličních partnerů a příslušný radní by
postupoval s tímto stanoviskem v rozporu, jsou další případné kroky záležitostí politických jed-
nání.

Čl. VII.

7.1 Koaliční partneři nesou politickou spoluodpovědnost za všechna společná rozhodnutí.
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7.2 Každý člen Rady obce Psáry, předseda výboru a komise nese osobní zodpovědnost za svěřenou
agendu.

7.3 Koaliční partneři budou usilovat o společnou prezentaci výsledků práce radnice.
7.4 Zároveň není nijak omezeno právo každého z koaličních partnerů a každého ze členů klubů zce-

la svobodně informovat sdělovací prostředky a prezentovat svá stanoviska. Odlišná stanoviska
budou přednostně a podle možnosti prezentována jako rozdílné pohledy na věcná řešení spo-
lečných cílů, nikoli jako kritika koaličních partnerů.

7.5 Periodikum vydávané obcí Psáry bude otevřeno všem stranám zastoupeným v Zastupitelstvu obce
Psáry a veřejnosti.

7.6 Koaliční partneři počítají s pravidelným jednáním předsedů či zmocněných zástupců klubů
k otázkám dlouhodobějších záměrů obce Psáry a k aktuálním záležitostem koaliční spolupráce.

Čl. VIII.

8.1 Záležitosti touto smlouvou výslovně neupravené se koaliční partneři zavazují řešit politickým jed-
náním, vedeným maximální snahou o nalezení společných stanovisek a zachování východisek
této smlouvy a podmínek touto smlouvou dohodnutých.

8.2 Od koaliční smlouvy může odstoupit kterýkoli koaliční partner nebo kterýkoli člen klubu individu-
álně, a to vždy písemným oznámením oběma smluvním stranám. Odstoupení smluvní strany jako
celku musí být oznámeno ve lhůtě nejméně 7 dní před nejbližším jednáním Zastupitelstva obce
Psáry.

Čl. IX.

9.1 Tato smlouva je uzavřena na volební období 2010 - 2014.

Čl. X.

10.1 Touto smlouvou se koaliční partneři zavazují navzájem v rámci svého zastoupení a své činnosti
v Zastupitelstvu obce Psáry. Smlouva se výslovně nevztahuje na jiné orgány politických stran, jejichž
členové se na této smlouvě podílejí.

10.2 Koaliční smlouvu lze upravovat nebo doplňovat pouze písemnými dodatky. Jednání k návrhu tako-
vého dodatku může svolat kterýkoli z koaličních partnerů. Veškeré případné dodatky smlouvy jsou
její nedílnou součástí a musí být schváleny všemi koaličními partnery.

10.3 Výslovně se určuje, že změny konkrétních osob dle odstavce 3.1, které jsou pod touto koaliční
smlouvou podepsáni, mohou být činěny pouze písemně, dle odstavce 11.2.

10.4 Koaliční smlouva je sepsána ve dvou originálech, z nichž každý z koaličních partnerů obdrží po
jednom.

10.5 Koaliční smlouva a všechny její dodatky budou zveřejněny.
10.6 Koalice se zavazuje k postupnému zavádění souboru opatření pod názvem „Protikorupční desa-

tero“, které je nedílnou součástí této smlouvy.

V Praze dne 11. listopadu 2010

Zastupitelé za Obec pro změnu:
Milan Vácha, Vlasta Málková, Michal Petz, Petr Jaško, Antonín Rak

Zastupitelé za ODS:
Štěpánka Nezmarová, Olga Kramosilová, Luděk Nezmar
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Čtyři varianty vývoje
povolebních vyjednávání
19. 10. 2010, 13:33

1. Nezmar si sežene podporu pro sebe jako starostu ještě před ustavující schůzí
2. Vácha se domluví s Nezmarem na složení rady
3. Vácha se domluví s Nezmarem a získají i jednotlivce odjinud do rady
4. Vácha se domluví s několika nebo všemi subjekty a sestaví radu bez ODS

1. Tato varianta není nejpravdûpodobnûj‰í.Ale není to úplná utopie a Nezmar se o to jistû pokusí. Jedin˘m pozi-
tivem v˘sledku voleb jsou v‰ak pouhé tfii hlasy pro jeho ODS. Musí tak pro sebe sehnat pût dal‰ích. To mu
úlohu velmi komplikuje. Kdyby mûl o jeden dva hlasy víc, ‰el by do toho natvrdo. Bude zkou‰et jak celé
strany (TOP, Obãany), tak jednotlivce napfiíã kandidátkami vãetnû lidí od Váchy. Ti ale takto krátce po vol-
bách Váchu snad je‰tû nezradí. Tato varianta by znamenala okamÏit˘ nástup demontáÏe obce.

2. Tato varianta je naopak pravdûpodobná. Odpovídá pfiedvolební rétorice i povolebním vyjádfiením. Pfiesto se
do ní ani jedné stranû nebude pfiíli‰ chtít. Není zcela optimální pro Váchu, ten by radûji pochopitelnû volil
‰ir‰í podporu, viz varianta 3. Pro Nezmara je zase cílem scénáfi 1. Ale pfii jeho doãasné neprÛchodnosti zna-
mená tato varianta dobrou v˘chozí pozici, jak pfiipravovat pÛdu pro naplnûní svého cíle pozdûji. Bude to pro-
to typicky nezmarovská podpora: Váchu nechají plácat se v tom samotného, za pÛl roku zaãnou kritizovat
jeho neschopnost, absenci v˘sledkÛ. Nebudou si ani muset moc vym˘‰let. Ve vhodn˘ okamÏik zrealizují scé-
náfi 1. Milan Vácha uÏ toto jednou zaÏil v ODS a s t˘miÏ lidmi.

3. Je‰tû o nûco pravdûpodobnûj‰í scénáfi. Vácha s Nezmarem získají pro spolupráci navíc jednoho aÏ dva lidi
z jin˘ch kandidátek. Tu‰ím, kam se budou obracet. Vácha bude mít pocit ‰ir‰í podpory. Ve skuteãnosti je pfie-
chod ke scénáfii 1 je‰tû pohodlnûj‰í: Buì budou spolupracující Váchovi skuteãnû pomáhat a podporovat ho,
pak budou za neschopné oznaãeni s ním. Nebo se naopak stanou prvními z postupnû loven˘ch pûti du‰iãek
pro Nezmara. A pak nastane scénáfi 1. Pro spolupracující v radû to znamená jediné: Jistû se doãkají zostuze-
ní. Buì uÏ od NezmarÛ ve volebním období, anebo aÏ s nimi pfii rekapitulaci v˘sledkÛ za celé období. Sta-
nou se zcela jistû obûtními beránky dfiíve ãi pozdûji.

4. Tato varianta je logická. Není v‰ak moc pravdûpodobná vzhledem kVáchovû (ne)schopnosti pfiedvídat, k jeho
nedÛvûfie k minulé radnici i k jeho snaze po zmûnû, aniÏ by zvaÏoval dÛsledky. Je to jediná varianta, se kte-
rou Vácha mÛÏe pfieãkat vût‰inu volebního období, snad i celé. Nemá cenu si v‰ak namlouvat, Ïe by to bylo
období nûjak produktivní. Souãasná síla Nezmarov˘ch v opozici by byla drtivá. Násobek toho, co bylo. Tor-
pédovali by úspû‰nû jeho ve‰keré aktivity. Nové vedení obce by dokázalo pouze s vypûtím vzdorovat. Tedy
byla by to pouze stagnace obce. JenÏe to je bohuÏel maximum dosaÏitelného v pfií‰tím období pfii daném roz-
dûlení sil v zastupitelstvu. Ani zde není vylouãen zvrat k variantû 1, je pouze minimalizován. Vácha by se
totiÏ mohl alespoÀ formálnû opírat o vysokou vût‰inu dvanácti mandátÛ, coÏ by Nezmarovi komplikovalo
jeho snahu o erozi podpory vedení obce jednotliv˘mi zastupiteli. To by v‰ak vyÏadovalo obratné manévro-
vání Váchy jako starosty. A pochybuji, zda je toho schopen.

V̆ ‰e uvedená úvaha není pfiíli‰ optimistická. Nedûlám si iluze, Ïe by zmûnila povolební pohled Milana Váchy.
Pfiesto jsem si jist˘, Ïe právû jeho ãeká v pfií‰tích ãtyfiech letech obrovské rozãarování. VÛbec mu jeho pozici
nezávidím. Oslavuje, ale sedí pfiitom na sudu se stfieln˘m prachem.

Jiří Janata
Zdroj: www.obecproobcany.eu
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Povolební vyjednávání v Psárech
Jak pestrá byla v Psárech a Dolních Jirãanech pfiedvolební kampaÀ, tak pestrá je i mozaika nov˘ch obecních

zastupitelÛ. ODS nesla pfieváÏnou ãást tíhy a zodpovûdnosti za kritiku neudrÏiteln˘ch obecních pomûrÛ. Inve-
stovala do ní po více neÏ tfii roky mnoho energie, a její prioritou bylo ukonãení vlády janatovské „Obce pro obãa-
ny (Zelení)“. To se podafiilo.

Obãané pochopili, Ïe v‰udypfiítomná zpupnost, neschopnost obec rozpohybovat, ignorace obecního dialogu
alespoÀ nad klíãov˘mi tématy, arogance a tuhá místní cenzura, mají za následek jen to, Ïe obec stagnuje a zÛstává
ãím dál tím stejná. A nikam nesmûfiuje. Nûkolik miliard korun soukrom˘ch penûz, které v posledních patnácti
letech byly do obce investovány vût‰inou obãanÛ, aÈ novû pfii‰ed‰ích, anebo i starousedlíkÛ, nejsou doprováze-
ny dostateãn˘mi investicemi vefiejn˘mi – do obecní infrastruktury. Chybí i vût‰í podpora místních ÏivnostníkÛ,
a tím i nabídka sluÏeb v obci skomírá na úbytû.

Ze v‰ech tûchto dÛvodÛ sdruÏení „Obec pro obãany – Zelení“ skonãila aÏ na pátém místû a dlouhodob˘ sta-
rosta i místostarosta Jifií Janata zodpovûdn˘ za toto v‰e byl obãany dokonce vytûsnûn ze zastupitelstva. Voliã
vidí, voliã sly‰í a sleduje, co se dûlá a jak se s ním jedná. Pfii‰lo logické a spravedlivé zúãtování.

Obãanská demokratická strana ihned po volbách zahájila ‰iroká vyjednávání s potenciálními politick˘mi part-
nery. Zjistili jsme jejich stanoviska k v˘sledkÛm voleb a vyjednávací pozice. Po tomto koleãku jsme se rozhod-
li prosazovat koncept ‰iroké koalice, do níÏ by se mohlo zapojit aÏ 13 zastupitelÛ.

Na‰ím pfiirozen˘m koaliãním partnerem je Váchova „Obec pro zmûnu“. Získala 5 mandátÛ. Máme s ní kom-
patibilní politick˘ program a stejnû jako oni klademe velk˘ dÛraz na transparentnost v˘bûrov˘ch fiízení
a hospodafiení s majetkem. Stejnû tak se shodujeme na zru‰ení obecní cenzury. Silnou stránkou Obce pro zmû-
nu je moÏnost kvalitního a systematického fiízení úfiadu.

„TOP 09“ získala tfii mandáty. Je to strana, která s ODS spolupracuje na vládní úrovni. V Psárech obdrÏel hod-
nû preferenãních hlasÛ její kandidát Pavel Kuka. Domníváme se, Ïe TOP 09 má také dobré moÏnosti komuniko-
vat do vy‰‰ích struktur státu a mohla by tedy b˘t pfiínosem pro získávání penûz ze státních a evropsk˘ch fondÛ.

Kandidátka „Obãané“ získala dva mandáty. Z desátého místa její kandidátky postoupil do zastupitelstva pan
Adámek, kter˘ je fieditelem Domova Laguna. Toto zafiízení bylo v obci zrenovováno a masivnû roz‰ífieno
v minul˘ch letech celkovou ãástkou 210 miliónÛ korun. Vût‰inu zdrojÛ na tuto v˘stavbu poskytl Krajsk˘ úfiad
a Ministerstvo práce a sociálních vûcí. Jsme pfiesvûdãeni, Ïe spolupráce obce s Domovem je dosud na nízké úrov-
ni. To by se nyní mohlo a mûlo zmûnit. Domníváme se, Ïe jsou moÏnosti a kapacity na lep‰í vyuÏití nûkter˘ch
sportovních a rehabilitaãních prostor pro obãany Psár a Dolních Jirãan na komerãní bázi. Vítáme tedy i úzkou
spolupráci s „Obãany“.

O Janatovû „Obci pro obãany (Zelení)“ uÏ jsem se zmínil. Nechceme je programovû vytlaãovat z dûní v obci
a brzdit jejich pfiípadnou aktivitu. ZáleÏí na tom, zdali oni sami budou mít chuÈ se zapojit.

Domníváme se v‰ak, Ïe obec potfiebuje i konstituovanou opozici, která bude kontrolovat, kritizovat a pfiípadnû
i pfiiná‰et nové pohledy. Nechceme b˘t jako oni a degenerovat ve vlastním pohodlí. Domníváme se, Ïe my jako
ODS máme velk˘ koaliãní potenciál a máme i sílu a schopnost tuto koalici aÏ tfiinácti zastupitelÛ sloÏit
a dohodnout ke spokojenosti v‰ech. ZároveÀ vûfiíme, Ïe mÛÏeme podstatn˘m zpÛsobem pfiispût k ãerpání exter-
ních finanãních zdrojÛ od státu a z Evropské unie. V tom si velmi vûfiíme. O úspûchu této obecní sestavy roz-
hodne to, zdali zprÛhledníme její chod, ale zejména dodateãné zdroje, které by obci koneãnû pomohly
s vylep‰ením poddimenzované a zanedbané místní infrastruktury.

A to nás také vede k návrhu, aby uvolnûn˘m starostou obce byl Ludûk Nezmar. UmoÏÀovalo by to optimál-
ní vyuÏití schopností, znalostí, kontaktÛ a pfiedností v‰ech sloÏek této navrhované ‰iroké koalice.

Karel KfiíÏ,
místopfiedseda ODS Psáry-Dolní Jirãany

29. fiíjna 2010
Zdroj: www.odspsary.cz
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Rada obce
Milan Vácha (uvolnûn˘ starosta. Obec pro zmûnu), 34 let, projektov˘ manaÏer, zastupitel obce,
Dolní Jirãany, bez politické pfiíslu‰nosti
Bc., Bc. Ludûk Nezmar, MBA, (uvolnûn˘ místostarosta, ODS), 38 let, fieditel firmy, Psáry, navr-
Ïen ODS
Vlasta Málková, (neuvolnûná místostarostka, Obec pro zmûnu), 46 let, soukromá podnikatelka,
Dolní Jirãany, bez politické pfiíslu‰nosti
Olga Kramosilová (radní, zvolena za ODS), 57 let, pedagog, b˘valá fieditelka matefiské ‰koly, Psá-
ry, bez politické pfiíslu‰nosti,
Bc. Michal Petz (radní, Obec pro zmûnu), 47 let, fieditel spoleãnosti, Psáry, bez politické pfiíslu‰-
nosti

Ostatní zastupitelé
Ing. Antonín Rak, (pfiedseda finanãního v˘boru, Obec pro zmûnu), 41 let, ekonomick˘ námûs-
tek, Dolní Jirãany, bez politické pfiíslu‰nosti
JUDr. Josef Podlaha (pfiedseda kontrolního v˘boru, Obec pro obãany), 50 let, právník, Psáry,
bez politické pfiíslu‰nosti
Ing. Petr Ja‰ko, (Obec pro zmûnu), 48 let, soukrom˘ podnikatel v oboru IT, Dolní Jirãany, bez
politické pfiíslu‰nosti
Ing. ·tepánka Nezmarová, MBA, 42 let, fieditelka protokolu ministra, Psáry, ODS, navrÏena ODS
Jana Valá‰ková (zvolena za TOP 09), 63 let, starostka obce, Psáry Dolní Jirãany, bez politické pfií-
slu‰nosti
Pavel Otruba (zvolen za TOP 09), 54 let, Ïivnostník, Psáry, bez politické pfiíslu‰nosti
Pavel Kuka, (zvolen za TOP 09), 42 let, OSVâ, Psáry, bez politické pfiíslu‰nosti
Jakub Adámek („Obãané“), 31 let, fieditel domova Laguna Psáry, Psáry, bez politické pfiíslu‰nosti
NadûÏda Komárková, „Obãané“), 49 let, kadefinice a dobrovolná hasiãka, Psáry, bez politické pfií-
slu‰nosti
Lucie Kubalo‰ová (Obec pro obãana), 36 let, místostarostka, Dolní Jirãany, bez politické pfiíslu‰-
nosti, nezávislí kandidáti
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Voliãi Vydané Volební Odevzdané Platné
v seznamu obálky úãast v % obálky hlasy
2379 1450 60,95 1435 19 838

Kandidátní listina Hlasy
ãíslo název abs. v %
1. OBEC PRO ZMùNU 5635 28,41
2. âeská str. sociálnû demokratická 192 0,97
3. Obãané 2696 13,59
4. TOP 09 4298 21,67
5. Obec pro obãany 2637 13,29
6. ODS s podporou NK 4380 22,08



Vážení sportovní přátelé a fandové,
jsme rádi, Ïe mÛÏeme povaÏovat dûní kolem fotbalového klubu SK âechoslovan Dolní Jirãany za nedíl-

nou souãást Ïivota ve zdej‰í lokalitû, a to nejen pro obyvatele Dolních Jirãan a Psár, ale i okolí. Rádi bychom
vás tedy seznámili s dûním v klubu v této sezonû.

Myslím, Ïe nepfieháním, kdyÏ tuto sezonu oznaãím za vpravdû pfielomovou nebo alespoÀ za velmi v˘znaã-
nou, a to hned z nûkolika dÛvodÛ:
1) Po dlouhé dobû se nám podafiilo znovu oÏivit nadûji na zdárné pokraãování chodu klubu i v budoucnu. Slo-

vo „nadûje“ zde pfiedstavuje druÏstvo dûtí ve vûku 4-7 let, které se schází k pravideln˘m tréninkÛm dvakrát
t˘dnû pod vedením trenérÛ Pavla Baxy, Ladislava Îerovnického a Petra Líbala. DÛraz je kladen pfiedev‰ím
na to, aby dûti trénink bavil, a rozhodnû nejsou stresovány jako v mnoha jin˘ch klubech pfiehnan˘mi spor-
tovními ambicemi trenérÛ nebo rodiãÛ. Zprvu jsme samozfiejmû mûli obavu, Ïe bude chodit málo dûtí, ale
opak je pravdou! Na tréninky pravidelnû dochází více neÏ 15 dûtí a dal‰í pfiib˘vají. Od rodiãÛ máme proza-
tím také jen pozitivní reakce.
Samozfiejmû máme také s dûtmi velké plány do budoucna a doufáme, Ïe budou stejnû tak hrdé na to, Ïe se
mohou aktivnû podílet na spoleãné radosti, kterou nám sport v na‰í obci pfiiná‰í.

2) Rozvoj klubu do budoucna jsme se rozhodli zajistit i po stránce materiální, a proto jsme se rozhodli roz‰ífiit
na‰e zázemí a pfiistavûli jsme dal‰í kabiny (hlavnû pro dûti), za coÏ bych chtûl touto cestou podûkovat pfie-
dev‰ím Jifiímu Olmerovi. V budoucnu doufáme i v úpravu sociálního zázemí, tak aby vyhovovalo potfiebám
v‰ech uÏivatelÛ. V souãasné dobû v‰ak na dal‰í úpravy bohuÏel nemáme prostfiedky. âlenové v˘boru také
pfiispûli finanãnû na to, aby klub zakoupil nov˘ traktor na sekání hfii‰tû.

3) Dal‰ím pfielomov˘m faktem v ãinnosti klubu je zaloÏení tzv. Staré gardy, tj. muÏstva hráãÛ nad 35 let pod
názvem FC JIRâELONA 2010. Momentálnû plánujeme kromû nepravideln˘ch pfiátelsk˘ch utkání a turnajÛ
i pravidelnou soutûÏ ve spolupráci s dal‰ími okolními obcemi, jako je Jesenice, Vestec atd…
Jsme také velmi rádi, Ïe se prvního turnaje úãastnili i hráãi, ktefií jiÏ del‰í dobu aktivnû v klubu nepÛsobili
a velmi srdeãnû zveme dal‰í na‰e fotbalové kamarády, aby neváhali a po letech znovu okusili, jaké je to vybûh-
nout na trávník!

4) Sportovní klub taktéÏ plánuje prohloubit spolupráci nejen s volejbalisty, ale i s nohejbalisty a zaãlenit je do
své struktury tak, aby mohli Dolní Jirãany reprezentovat v oficiálních soutûÏích.

5) V sezonû 20010/2011 si muÏstvo muÏÛ vytklo za cíl pfiedev‰ím stabilizovat kádr a zaãlenit do nûj co nejvíc
mlad˘ch hráãÛ. Prozatím se nám to z velké ãásti podafiilo a jiÏ nyní pravidelnû nastupuje více neÏ polovina
stabilního kádru ve sloÏení, jehoÏ vûkov˘ prÛmûr se pohybuje tûsnû nad hranicí 20 let. Díky tomu bychom
rádi v pfií‰tí sezonû opût rádi vybojovali postup do III. tfiídy a díky stále velkému zájmu hráãÛ o aktivní úãast
zÛstává otevfiená i otázka znovuobnovení B muÏstva.

Průběžná tabulka okresní soutěže po podzimní části:
Rk. T˘m Záp + 0 - Skóre Body (Prav)
1. K. Pfiívoz 12 8 2 2 32: 15 26 ( 8)
2. D. BfieÏany B 12 8 1 3 32: 24 25 ( 4)
3. LibeÀ 12 7 2 3 39: 23 23 ( 5)
4. ·tûchovice B 12 7 2 3 27: 12 23 ( 8)
5. Zlatníky 12 7 2 3 34: 24 23 ( 5)
6. Radlík 12 7 1 4 36: 18 22 ( 1)
7. D. Jirãany 12 6 2 4 34: 18 20 ( 5)
8. Okrouhlo 12 6 1 5 31: 26 19 ( 1)
9. Vrané B 12 3 3 6 24: 24 12 ( -3)
10. Jílové C 12 3 2 7 18: 43 11 ( -7)
11. PrÛhonice B 12 2 3 7 25: 45 9 (-12)
12. Libefi B 12 2 2 8 19: 32 8 (-10)
13. Psáry B 12 0 1 11 10: 57 1 (-17)

Pokud budete chtít z jakéhokoliv dÛvodu navázat s klubem spojení nebo jej podpofiit, obraÈte se na nás prostfied-
nictvím e-mailové adresy: cechojircany@google.cz
Budeme také rádi, kdyÏ nav‰tívíte na‰e www stránky prostfiednictvím stránek www.psary.cz – sport.

Pfieji hezkou zimu a na jafie se uvidíme na hfii‰ti!
Za SK âechoslovan Dolní Jirãany

Ing. Miroslav Zaná‰ka,
pfiedseda klubu

24 PSÁRSKÝ
ZPRAVODAJ PROSINEC 2010

FOTBALISTÉ



Kam až sahá naše honitba
Některé čtenáře také zajímá v péči o přírodní prostředí, jak je uzpů-
sobeno myslivecké hospodaření v bezprostředním okolí našich obcí.
Pro myslivecké hospodaření je základem a územním vymezením
honitba.

Ta zde v nov˘ch podmínkách po roce 1990 vznikla rozhodnutím státního orgánu v roce 1993
a zahrnuje území v katastrech obcí Psáry, Dolní a Horní Jirãany, Jesenice, Sulice a Radûjovice. Honit-
by vznikly v duchu zákona ã. 270/92 Sb. podle vlastnick˘ch vztahÛ k pÛdû a konkrétních pfiírod-
ních celkÛ, a to bez ohledu na územnû správní uspofiádání místní správy a b˘val˘ch okresních hra-
nic.Vlastníci pozemkÛ obvykle svûfiují hospodafiení a rizika péãe o honitbu a zákonem pfiedepsané
zpÛsoby hospodafiení pfii v˘konu práva myslivosti nájemci honitby, ve vût‰inû pfiípadÛ myslivecké-
mu sdruÏení obãanÛ. Ve zdej‰ím pfiípadû tedy Mysliveckému sdruÏení Borovina. Toto myslivecké
sdruÏení je nezávislá, nepolitická zájmová organizace, jejíÏ stanovy schválily pfiíslu‰né kompeten-
ce Ministerstva vnitra âR. Je samostatnou právnickou osobou. Vût‰inu jeho ãlenÛ tvofií obãané zdej-
‰ích obcí ( Psáry, Horní a Dolní Jirãany, Jesenice, Sulice ) a své sídlo si sdruÏení zvolilo ve stfiedu
honitby, tj. ve Psárech.

Myslivecké sdruÏení peãuje o volnû Ïijící faunu témûfi na tisíci hektarech zdej‰ího okolí, kde Ïije
podle státem urãeného minimálního a maximálního poãtu a kvalitativního stavu uÏitkové lovné zvû-
fie zvûfi drobná (zajíc, baÏant) a zvûfi spárkatá (zvûfi srnãí). Zvûfi ãerná (divoká prasata) není na zdej-
‰ím území normována a je povolen pouze lov mladé zvûfie.

Pracovní povinnosti uÏivatele honitby (zákon ã. 449/2001 Sb.) tj. i mysliveckého sdruÏení, je péãe
o volnû Ïijící zvûfi, aÈ uÏ jde o lovnou zvûfi uÏitkovou, nebo jinou. Nûjterá zvûfi není pfiedmûtem lovu,

jde zejména o dnes jiÏ
vzácnou zvûfi, jako je
koroptev, sluka lesní,
nûkteré druhy kachen,
apod. To zahrnuje kromû
ochrany pfied ‰kodícími
faktory zejména doplÀo-
vání potravinové skladby
zvûfie, která je zde silnû
naru‰ená civilizaãním tla-
kem a monokulturním
polním hospodafiením.
Pfiikrmování zvûfie se pro-
to stává postupnû témûfi
celoroãním. Napfiíklad
monodiety, zpÛsobené
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velk˘mi nepfieru‰en˘mi
lány ãi celoplo‰n˘m
pûstováním fiepky, vyÏa-
dují pfiikrmování pokruti-
nami a granulovan˘mi
krmivy. Konzumace fiep-
ky totiÏ zpÛsobuje zvûfii
tûÏké onemocnûní a úhyn
pfiedev‰ím srnãí zvûfie.
PouÏívaná krmiva nemo-
hou b˘t (samozfiejmû
i v zimním období)
nekvalitní odpady, nesmí
napfiíklad obsahovat jaké-
koliv plísnû. Krmíme
tedy p‰enicí, ovsem, tvr-
d˘m peãivem, granulovan˘mi krmivy, kvalitním senem, ka‰tany, jablky, letninou (su‰ené letorosty mûk-
k˘ch dfievin a kopfiiv). V souvislosti se zdravotní péãí se vykládá celoroãnû sÛl, v granulované podobû
léãiva s antiparazitálními a vitamínov˘mi komponenty. Krmn˘ch zafiízení (krmelce, zásypy) je ve zdej-
‰í honitbû pfies ‰edesát. Souãástí péãe o zvûfi je také snaha o klid v pfiírodû a tlumení ‰kodliv˘ch zvífiat,
zejména li‰ek. Monitorování zdravotního stavu zvûfie se organizuje v souãinnosti s veterinární sluÏbou,
zvlá‰tû u nemocí, jako je tularémie, vzteklina, pra‰ivina, trichinelóza. Lov zvûfie je zanedbateln˘. Kro-
mû obtíÏného lovu nûkolika divok˘ch prasat se o úbytky srnãí zvûfie postarala automobilová doprava
spolu s volnû se pohybujícími psy nesvûdomit˘ch majitelÛ. Jen nalezen˘ch a evidovan˘ch úhynÛ srnãí
zvûfie bylo za období 2009/2010 patnáct, coÏ se v dlouhodobûj‰ím ãasovém horizontu stává v˘razn˘m
zásahem do genofondu vodících matek. Lov zajícÛ myslivecké sdruÏení pro rok 2010 zastavilo.

K nepfiízniv˘m faktorÛm pfiispûlo i ‰patné poãasí (dlouhá zima, vytrvalé de‰tû) s úhynem mlá-
ìat, kter˘ nenahradí ani doplÀování baÏantÛ z umûlého chovu.

Mezi povinnosti ãlenÛ mysliveckého sdruÏení patfií i stfielecká pfiíprava na uznan˘ch stfielnicích
s dÛrazem na bezpeãnost stfielby a také drÏení a v˘cvik loveck˘ch psÛ. Tuto povinnost urãuje zákon
vãetnû nároãn˘ch zkou‰ek z v˘konu podle zku‰ebních fiádÛ. âlenové zdej‰ího MS nyní vycviãili
a pouÏívají deset loveck˘ch psÛ, ktefií jsou povinnû evidování pfiíslu‰n˘m referátem Ïivotního pro-
stfiedí státní správy. Ve zdej‰í honitbû podporují myslivci také sokolnictví, které bylo právû zafiaze-
no mezi nehmotné kulturní dûdictví UNESCO. Se sokolnictvím a loveck˘mi dravci se mohli Ïáci
jirãanské ‰koly seznámit na leto‰ním zábavném fiíjnovém odpoledni, které pro nû MS pfiipravilo (viz
foto). Sokolnick˘ pofiad ze zdej‰í honitby bylo moÏno nedávno shlédnout v âeské televizi.

Prostfiedky na svou ãinnost a práci získává MS z pfiíspûvkÛ vlastních ãlenÛ (hmotn˘ v˘tûÏek
z honitby je nulov˘), pfiivítalo i podporu zdej‰áích obecních úfiadÛ a od krajského hejtmanství (na
pofiízení stál˘ch napajedel a mysliveck˘ch políãek s doplÀkov˘mi plodinami – ty se nesklízejí) nebo
od Nadace 3. tisíciletí. Pfiivítalo by také, i s Lesy âR, stálou ohleduplnost obãanÛ k ãistotû a klidu
pfii procházkách i del‰í rekreaci v pfiírodû, která je na‰í spoleãnou hodnotou.

Text a foto: MS Borovina
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Milí občané, v této společenské kronice vás budeme informovat o společenském
dění v Psárech a Dolních Jirčanech, dozvíte se, kdo se narodil, oslavil jubileum, zem-
řel. Pokud se zúčastníme některých z vašich oslav, určitě se zájmem uveřejníme rapor-
táž z oslavovaného jubilea.
Jestliže si někdo nepřeje zveřejňovat svoje jméno, dejte vědět redakci.

� Kdo se narodil?
V říjnu: Emilie Prchalová, Dolní Jirčany
Edita Kozáková, Dolní Jirčany
Petr Vinecký, Dolní Jirčany

� Kdo oslavil jubileum?
V listopadu slavili: Václav Večes ze Psár,
Slavomil Vydra ze Psár,
Stanislav Novotný z Dolních Jirčan
a Ludmila Nejedlá ze Psár.
V prosinci slavili: Tomáš Beneš ze Psár
a Anna Mlejnková z Dolních Jirčan.

� Kdo zemřel?
V říjnu zemřely: Dorota Hankeová ze Psár,
Vlasta Kudrnová ze Psár..  

Pfiijìte se podívat 

do NOVÉHO KADE¤NICTVÍ 

„IVETA“
v Dolních Jirãanech, ulice Javorová 509, 

které je otevfieno od 1. 11. 2010.

Zajímavé stfiihy i barvení.

Bude se na Vás tû‰it Iveta Pfiibylová 
tel.: 774 348 855



Čtvrtá jirčanská drakiáda
Před čtyřmi lety jsme zahájili podzimní tradici spojenou s pouštěním draků
na fotbalovém hřišti v Dolních Jirčanech. Poprvé to byl vlastně pokus, podru-
hé opakování zkoušky a teď, myslím, můžeme říci, že se nám podařilo zalo-
žit pěknou tradici. Podobně jako s dětským dnem. 

Poãasí nás „zku‰ené“ organizátory jiÏ nezaskoãí, takÏe nás vÛbec nepfiekvapilo, Ïe od rána ani
tro‰ku nefoukalo. Pfii první drakiádû jsme sledovali kaÏd˘ lísteãek, jestli se vûtrem nepohne, teì jsme
pouze doufali, Ïe nám kromû bezvûtfií nebude je‰tû pr‰et. To se pfiesnû podafiilo, první kapky se sne-
sly na úãastníky pfiesnû po ukonãení her a soutûÏí.

NejtûÏ‰í na kaÏdé takovéto akci je vymyslet nûco nového, aby se neopakoval scénáfi minul˘ch roã-
níkÛ. Tento rok byl ve znamení spoleãn˘ch her. V dne‰ní individualistické dobû jsme mûli urãité oba-
vy, Ïe se to nûkomu nebude líbit, nebo Ïe slab‰í v druÏstvu budou terãem posmûchu ãi nadávek, ale
nebylo tomu tak. Také bylo nutno vyfie‰it problém s prÛbûÏn˘m pfiicházením soutûÏících. V‰e jsme
nakonec rozhodli tak, Ïe kaÏdé druÏstvo mûlo svého patrona z fiad volejbalistÛ SK âechoslovan Dol-
ní Jirãany nebo jejich pfiíznivcÛ. Tito patroni se pak starali o to, aby kaÏdé ze ‰esti druÏstev soutûÏi-
lo v duchu fair play, a zaãleÀovali do druÏstva pozdûji pfiíchozí. Velk˘ dÛraz jsme kladli právû na spo-
lupráci, ale i na to, aby men‰í dûti nebyly znev˘hodÀovány. Musím fiíci, Ïe reakce dûtí nás velice
pfiekvapila. Do sv˘ch rolí v druÏstvech se opravdu vÏily a i men‰í a slab‰í spolusoutûÏící povzbuzo-
valy a pfiály jim úspûch bez náznakÛ negativních emocí. KdyÏ si uvûdomím, co se v‰echno o dne‰ní
mládeÏi povídá, a Ïe se tyto dûti pfiedtím prakticky neznaly, mile mû jejich vystupování pfiekvapilo. 

Přišli také z „Laguny“
Dal‰ím pfiínosem byla neãekanû vysoká úãast klientÛ z Domova Laguna Psáry, ktefií nás nav‰tû-

vují od samého zaãátku pofiádání tûchto akcí. Pro nû jsme vytvofiili speciální druÏstvo a trochu upra-
vené soutûÏe a oni si to v doprovodu sv˘ch patronÛ opravdu uÏívali. 

Po ukonãení spoleãn˘ch soutûÏí nemohly chybût tradiãní draãí soutûÏe, jako soutûÏ o nejv˘‰e letí-
cího draka a nejkrásnûj‰ího draka. Královská draãí disciplína o nejdéle letícího draka se opût zmû-
nila na dramatick˘ maraton, protoÏe pfii ní ani nefouklo. TakÏe vítûzové rozhodnû prémii nemûli
zadarmo a v‰ichni jsme jim ceny pfiáli. 

Odmûnu v to sobotní odpoledne dostal opravdu kaÏd˘,  a pokud nûkoho nebavilo úãastnit se hro-
madn˘ch soutûÏí, mohl se zúãastnit dílen, kde si kromû draka mohl vyrobit rÛzné tvary z vy tvr zo -
vací modelíny, nauãit se mnohé v˘tvarné techniky a mnoho dal‰ího.

Ozvuãení a velkou pomoc nám poskytla kapela Jumping Jellyfish, kterou jsme si pak mohli
poslechnout po skonãení dûtsk˘ch soutûÏí.

K vylep‰ení nálady také pfiispûly bonbony a lízátka pro kaÏdého úãastníka poskytnuté Janou
Moravcou z HospÛdky na hfii‰ti, za coÏ jí dûkujeme. Kdo nemusí sladké, urãitû mu pfii‰ly k chuti
klobásy opeãené  Helenou Olmerovou z Klubu Pfied‰koláãek a vûnované  Jifiím Olmerem z firmy
Olten Czech, s.r.o. Ke zdaru akce pfiispûl sv˘m sponzorsk˘m darem na nákup odmûn také Obecní
úfiad Psáry, za coÏ také patfií ná‰ dík. 

Hlavní podûkování v‰ak opût musím vyslovit organizátorÛm z fiad volejbalistÛ i nûkter˘ch fot-
balistÛ SK âechoslovan Dolní Jirãany. Volejbal uÏ bohuÏel moc nehrají, nejsou na to u nás pfiíli‰
vhodné podmínky, ale za tyto akce si zaslouÏí na‰e uznání.
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Mám-li uvést nûco negativního, tak snad jen to, Ïe to celé stojí na stále stejné  pomûrnû úzké sku-
pince lidí a nové se nám moc nedafií získávat. Podobnû se nám také moc nedafií získat vût‰í penûÏ-
ní pfiíspûvky od sponzorÛ, které by nám umoÏnily program je‰tû zatraktivnit.

Na závûr snad zb˘vá dodat, Ïe volební sobotu 16. 10. 2010  proÏilo asi 60 dûtí i jejich rodiãÛ
v soutûÏivé, ale pfiátelské atmosféfie. Je dobfie, Ïe se drakiáda neztratila v pfiehr‰li pfiedvolebních akcí
a Ïe se konala v dobû, kdy uÏ bylo o budoucím vedení obce rozhodnuto. Mû osobnû toto atraktivní
odpoledne naladilo pozitivnû a pfiesvûdãilo o tom, Ïe má smysl nûco pro lidi z této obce dûlat. Je‰tû
více mû o tom pak utvrdily veãerní pfiekvapivé v˘sledky obecních voleb, ale to uÏ je jiná kapitola.

Ing. Petr Ja‰ko,                   
v Dolních Jirãanech                                 

dne 20. 11. 2010
Fotografie k ãlánku najdete na 2. stranû obálky.
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Ohňový polygon
Léto a teplo je již nenávratně pryč a nám nastávají obvyklé činnosti v tomto
období před zimou. Podzimní čas trávíme hektickou přípravou techniky
a zbrojnice na zimu a mráz. Do konce roku musíme stihnout ještě některá
cvičení a výcviky, na něž v průběhu jara či léta nezbyl čas.

Jedním z nejzajímavûj‰ích byl v˘cvik v ohÀovém polygonu v Hamrech u Prostûjova. Na pozvá-
ní kolegÛ z HZS Jílové jsme urãili dva na‰e hasiãe k absolvování tohoto druhu cviãení. Jedná se
o zafiízení pro v˘cvik hasiãÛ v chování pfii poÏárech v uzavfien˘ch prostorech. Toto zafiízení je spí-
‰e známé pod názvem FLASHOVER KONTEJNER. Flashover kontejner (trenaÏér) je soubor prv-
kÛ sestaven˘ch do systému, kter˘ dovoluje simulovat reálné podmínky pfii poÏáru v uzavfieném pro-
storu. Jde o systém sestaven˘ z bûÏn˘ch ISO kontejnerÛ (12 m, 6 m), ve kter˘ch mohou jednotky
PO nacviãit taktiku a vedení zásahu pfii poÏárech v podmínkách celkového vzplanutí. Vlastní zafií-
zení se skládá ze dvou lodních kontejnerÛ, upraven˘ch na spalovací a v˘cvikov˘ prostor. Souãástí
zafiízení je i systém odvûtrávacích klapek, koufiov˘ch zástûn a únikov˘ch dvefií. Spalovací prostor
je upraven tak, aby odolával úãinkÛm tepla. Vzhledem k tomu, Ïe v zafiízení je moÏné cviãit i ha‰ení,
musí konstrukce odolávat i náhl˘m zmûnám teploty. Spalovací prostor je pfiedûlen dvefimi, které se
zavírají ãi otvírají dle charakteru v˘cviku. V pfiípadû simulace volného rozvoje jsou dvefie uzavfie-
ny a spalování probíhá pouze v polovinû spalovacího kontejneru. Samotn˘ v˘cvik v zafiízení se sklá-
dá ze dvou ãástí, první teoretické a druhé praktické. V rámci teoretické ãásti jsou popsány jevy, kte-
ré vznikají pfii poÏárech v uzavfieném prostoru, a techniky ha‰ení. Osvojení techniky ha‰ení je jedním
ze základních cílÛ v˘cviku. 

Dal‰í ãást se odehrává v kontejneru. Pfii prvním vstupu je nejprve simulován voln˘ rozvoj poÏá-
ru a hofiení v koufiové vrstvû. Dal‰í ãást je zamûfiena pfiímo na techniku ha‰ení a taktiku zásahu. Vel-
k˘ dÛraz je kladen na bezpeãnost zasahujících hasiãÛ. Nesprávnû dotaÏená manÏeta mÛÏe mít za
následek velmi váÏnou popáleninu. Zasahuje se v plné v˘zbroji a s d˘chacím pfiístrojem. Hasiãi si



zaÏijí tepelné úãinky ohnû oprav-
du na vlastní kÛÏi. Mnohdy se
stalo, Ïe následkem vysoké teplo-
ty do‰lo k po‰kození pfiilby ãi
zásahového obleãení. Kontejner
je vytopen na maximální teplotu
a dovnitfi je vpu‰tûna prÛzkumná
skupina dvou hasiãÛ. Mají za
úkol provést prÛzkum prostoru
a vodní clonou pomalu srazit
teplotu na pfiijatelnou mez. Tento
úkol je provádûn jen plazením na
bfii‰e v takfika v nulové viditel-
nosti za velmi vysoké teploty. Je
to pro zasahující hasiãe obrovské
zatíÏení nejen fyzické, ale také
psychické. Tento v˘cvik byl jed-
ním z tûch nejlep‰ích a zároveÀ nejnároãnûj‰ích, kter˘ch se na‰e jednotka kdy zúãastnila.

S podzimním poãasím téÏ v˘raznû ubylo poÏárÛ porostÛ, ale jiÏ zaãala topná sezona, a tak
mÛÏeme oãekávat nûjak˘ ten poÏár stfiechy od ‰patnû udrÏovaného koufiovodu. Neustále je
mnoho obãanÛ, ktefií údrÏbu komínÛ podceÀují. BohuÏel, kaÏdoroãnû zasahujeme u nûkolika
událostí, kde majitele domu ãi chaty toto podcenûní pfii‰lo velice draze. 

V minul˘ch mûsících jsme zasahovali jen v okolních obcích. Jednalo se o poÏár ãerné skládky
v Libni, ãerpání vody ze zatopeného sklepa ve Vestci a pfii poÏáru technologie v bowlingovém cent-
ru v Jesenici. Události na‰tûstí men‰ího rázu a díky na‰emu velice rychlému v˘jezdovému
a dojezdovému ãasu jsme tyto události fie‰ili jako první, je‰tû pfied pfiíjezdem první profesionální jed-
notky.

Úspû‰nû jsme zakonãili i sezonu poÏárních soutûÏí
Pfii Memoriálu Jaroslava ·tíbra, v Psárech jsme byli velice pfiekvapeni vysokou úrovní v soutûÏi

stafiiãk˘ch stfiíkaãek PS 8. Opravdu o prsa nás pfiedstihli na‰i kolegové z Jílové a první místo patfii-
lo zaslouÏenû právû jim. I kdyÏ v˘kony tûchto historick˘ch strojÛ jsou jiÏ dávno pfiekonány, neustá-
le se nám dafií, díky dokonalé souhfie v druÏstvu, pfiekonávat tyto „nadupané mladice“.

Dal‰í milou událostí bylo sloÏení slavnostní pfiísahy pfiíslu‰níka HZS Stfiedoãeského kraje
z Jílovské stanice a téÏ na‰eho ãlena  Ládi Buriána. Pfiejeme mu mnoho úspû‰n˘ch zásahÛ v jeho
hasiãském povolání.

Mnoho odpracovan˘ch hodin bylo stráveno na stavbû opûrné zdi, cesty a pfii úpravû okolních pro-
storÛ u na‰í zbrojnice. Byla natfiena vrata od garáÏe a koneãnû jsme se doãkali hydrantu pfied zbroj-
nicí, coÏ nám umoÏÀuje ihned po zásahu doplÀovat vodu do cisterny. 

Podzim byl opravdu poklidnûj‰í v porovnání s létem a pfiejme si i podobn˘ prÛbûh posledního
mûsíce roku. 

Dal‰í info na facebooku – JSDH Dolní Jirãany, nebo na www.hasici-dolnijircany.wgz.cz.

Bc. Miloslav Burián,
velitel JSDH Dolní Jirãany
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Ty naše hospůdky, 
hospůdečky…
Snažíme se mapovat všechny dolnojirčanské a psárské hospůdky.
Někteří z majitelů se nám už do redakce ozvali.

Restaurace Rubín (také pension) - 
Psáry

Provozní doba: PO zavfieno 
ÚT aÏ NE od 12 do 23 hodin

Nabízíme: teplá chutná jídla po cel˘ den, ‰iro-
ká ‰kála nápojÛ. V listopadu se uskuteãnila tra-
westi show pro Ïeny. Na Silvestra je otevfieno.
Pfiípadné rezervace na tel.: 241 940 886.

Dal‰í informace jsou na 
http://www.pensionrubin.eu/cz/kontakt. 

Roman Kadefiábek

Restaurace U Suchánků – 
Dolní Jirčany

Provozní doba: nepfietrÏit˘ provoz – dennû
obûdy, veãefie – kromû nedûlních obûdÛ, v zim   -
ním období kapacita 40 cca mist a sezonní pro-
voz terasy cca 20-30 míst.

Nabízíme: domácí kuchynû, pfiíjemné prostfie-
dí, pofiádání rodinn˘ch oslav, v˘roãí, firemní osla-
vy, cenová relace od 49 Kã hotová jídla, od 59 Kã
minutky. Silvestrovská oslava, v lednu a únoru vepfiové a zvûfiinové hody, v teplej‰ích mûsících pose-
zení na terase,  1. kvûtna akce: „HusákÛv den" - ceny jídel jako za totality.

Budova byla postavena v tzv. „Akci Z" a zkolaudována v roce 1981. PÛvodnû kompletnû slou-
Ïila jako obchod se smí‰en˘m zboÏím. V 90. letech z ãásti byla zfiízena restaurace. Vlastníkem nemo-
vitosti bylo smí‰ené druÏstvo JEDNOTA Praha-západ (v roce 2002 nemovitost odkoupila Obec Psá-
ry). Prvním nájemcem byl pan Karel Pfeffer, dal‰ím Jifií Alfery, a od roku 2005 (2007) Michal
Procházka. V roce 2005 pro‰la restaurace rekonstrukcí.

Michal Procházka

Hospůdka na Hřišti  - Dolní Jirčany , ulice  Sportovců   
Provozní doba: pondûlí aÏ pátek od 17 do  23 hodin
Nabízíme: hostÛm ãepovaná piva pfiedních ãesk˘ch pivovarÛ, nûkolik druhÛ jídel a milou obs-

luhu.
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HospÛdka na Hfii‰ti je souãástí sportovního
areálu âechoslovan Dolní Jirãany. Souãástí hos-
pÛdky je terasa a k ní navazující dûtské hfii‰tû, jeÏ
nabízí vyÏití i mlad˘m rodinám s dûtmi. Souãás-
tí interiéru, kter˘ tvofií 50 míst k sezení, je
i velkoplo‰ná televize, na které je moÏné sledo-
vat sportovní pfienosy.

HospÛdka je v provozu od roku 1993 a její
provozovatelka si sv˘m vlídn˘m pfiístupem k hostÛm vybudovala ‰irokou klientelu hostÛ, jeÏ se k ní
rádi vracejí.

Pofiádají se zde také tradiãní akce: Josefská zábava, Pálení ãarodûjnic s taneãní zábavou,Dûtsk˘
den pln˘ soutûÏí pro dûti a mládeÏ, Zahájení prázdnin s taneãní zábavou, Prázdninové posezení
s country muzikou, Ukonãení prázdnin s taneãní zábavou, Posvícenská veselice, Drakiáda, Lampi-
onov˘ prÛvod pro nejmen‰í, Mikulá‰ská zábava, Silvestr.

Jana Moravcová
Pozn. red.: Do ukonãení uzávûrky jsme i po urgenci více informací nezískali.

32 PSÁRSKÝ
ZPRAVODAJ PROSINEC 2010

PŘEDSTAVUJEME

KAM ZA KULTUROU

JESENICE U PRAHY
Dne 5. 12. probûhla ve Velkém sále Obecním úfiadu Jesenice Mikulá‰ská besídka. Se‰lo se spousta pfiátel
a dûtí a nechbûli ani  ãert s Mikulá‰em, ktefií se pfiedvádûli i na diskotéce. V sále se uskuteãnil prodej advent-
ních vûncÛ, doma vyroben˘ch a vánoãnû zdoben˘ch perníãkÛ i drobn˘ch dárkÛ z mal˘ch dílen.
Venku pfied úfiadem byl pak slavnostnû rozsvícen vánoãní strom a kdo se chtûl zahfiát, mohl si dát chuÈovû vyla-
dûn˘ svafiáãek ãi vybrat z mal˘ch pochoutek.

JÍLOVÉ U PRAHY 
Do 9. 1. 2011 pofiádá Regionální muzeum v Jílovém u Prahy v˘stavu KRÁLOVSTVÍ PANENEK. Muzeum je
otevfieno dennû mimo pondûlí od 9 do 12 hod. a od 13 do 16 hodin. WWW.muzeumjilove.cz.
Do 20. 2. 2011 stejné muzeum pofiádá v˘stavu LITERATURA BEZ HRANIC – Ha‰ek, âapek, Seifert, Hrabal,
Havel.

KAMENICE
Ringhofferovo nám., tel.: 323 672 643, e-mail: kckamenicebeckamenice@cz,www.obeckamenice.cz
Plesová sezona v Kulturním domû Kamenice
��22. ledna 2011 od 20 hodin - MYSLIVECK¯ PLES
��29. ledna 2011 od 20 hodin - SPORTOVNÍ PLES
��26. února 2011 od 20 hodin - KAMENICK¯ PLES

Hraje : CONCORDIA BAND
Kulturní centrum Kamenice pfieje v‰em sv˘m náv‰tûvníkÛm hezké proÏití svátkÛ vánoãních a hodnû zdra-
ví a ‰tûstí v roce 2011.
��26. ledna 2011 – Zdenûk Izer a ·árka VaÀková, vstupné 250 Kã
��28. února 2011 – Pavel Bobek, koncert, vstupné 300 Kã
Dûtské pofiady
��24. ledna od 9.00 hodin - ·ípková RÛÏenka
��28. února od 9.00 a 10.30 hodin - Pinocchio


