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RO Usnesení č. 22/5–2012
I.	 schvaluje

Směrnici č. 1/2012 obce Psáry – Pravidla pro přijímání 
a vyřizování petic a stížností.

RO Usnesení č. 23/5–2012
I.	 schvaluje

Zlepšený výsledek hospodaření Základní školy 
a   Mateřské školy Psáry za rok 2011 z hlavní činnos-
ti ve výši 237.085,23 Kč a z doplňkové činnosti ve výši 
130.501,13 Kč. 

II.	 souhlasí
S navrženým rozdělením zlepšeného výsledku hospo-
daření takto:
1. do fondu odměn částku 122.528,79 Kč,

2. do rezervního fondu částku 245.057,57 Kč.

RO Usnesení č. 24/5–2012
I.	 bere	na	vědomí

Stanovisko Ministerstva životního prostředí k posouzení 
vlivů provedení záměru na životní prostředí k záměru 
D3 – Středočeská část ze dne 1. 2. 2012.

RO Usnesení č. 25/5–2012
I.	 schvaluje

Záměr prodeje pozemku p.  č. 141/218, ostatní plocha 
o výměře 30 m² k. ú. Dolní Jirčany za cenu 1.200,- Kč/m². 

RO Usnesení č. 26/5–2012
I.	 souhlasí

S proplacením faktur dle přiloženého soupisu. 

USNESENÍ č. 1/2–2012
I.	 bere	na	vědomí

Přednesenou zprávu starosty o činnosti obce.

USNESENÍ č. 2/2–2012
I.	 bere	na	vědomí

Zprávu o činnosti finančního výboru obce. 

USNESENÍ č. 3/2–2012
I.	 ukládá

Předsedovi finančního výboru sledovat průběh inven-
tarizace majetku v ZŠ a MŠ Psáry k 31. 3. 2012 a podat 
o tom zprávu na příštím jednání zastupitelstva.

USNESENÍ č. 4/2–2012
I.	 ukládá

Starostovi následující:
Nechat prověřit správnost postupu orgánů obce 
u smluv s firmou OPTREAL a při uzavření Dohody o narov-
nání – poř. č. 103/2011 (Hedoz, Hešnaur,  Fučík, Dolenský, 
Kopřiva) nezávislým právníkem znalým  obdobné proble-
matiky a podat zprávu na příštím jednání zastupitelstva.
a) Vypovědět smlouvy na dobu neurčitou, které byly 

uzavřeny v roce 2011 v rozporu s platnou Metodikou 
pro zadávání veřejných zakázek a které dosud  nebyly 
splněny. Jde o smlouvy schválené následujícími 

usneseními rady obce: 51/8–2011, tj. právní smlouvy, 
a 129/20–2011, tj. smlouvy na pojištění majetku obce.

b) Vypsat řádná výběrová řízení v souladu s platnou 
Metodikou pro zadávání veřejných zakázek na čin-
nosti týkající se vypovězených smluv.

c) Urychleně připravit návrh nové metodiky pro 
 zadávání veřejných zakázek obsahující mj. povinnost 
zveřejňování výzev na internetu a všech zakázek nad 
20 tis. Kč, náležitosti výzev k podání nabídky a vyme-
zení případů, kdy zveřejňování výzev nebude povinné.

d) Do průvodek všech faktur přesahujících částku 
20 tis. Kč uvádět odkazy na příslušná usnesení rady 
nebo zastupitelstva, jimiž byla příslušná veřejná 
 zakázka schválena.

USNESENÍ č. 5/2–2012
I.	 bere	na	vědomí

Zápis o činnosti kontrolního výboru obce. 

USNESENÍ č. 6/2–2012
I.	 bere	na	vědomí

Vzdání se funkce předsedkyně kontrolního výboru 
Ing. Štěpánky Nezmarové ke dni 31. 1. 2012. 

II.	 volí	
Předsedou kontrolního výboru Lucii Kubalošovou.

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 5–2012 ze dne 20. února 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Psáry č. 2–2012 ze dne 29. února 2012

Usnesení ze zasedání Rady obce 
Psáry a Zastupitelstva obce Psáry w
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USNESENÍ č. 7/2–2012
I.	 schvaluje

Tříčlenný kontrolní výbor.

USNESENÍ č. 8/2–2012
I.	 odvolává	

Člena kontrolního výboru JUDr. Vladimíra Peroutku.
II.	 volí	

Členem kontrolního výboru Mgr. Tomáše Maxu.

USNESENÍ č. 9/2–2012
I.	 odvolává	

Ing. Mgr. Luďka Nezmara, MBA z funkce uvolněného 
místostarosty.

II.	 volí	
Členem rady obce Ing. Petra Jaška.

USNESENÍ č. 10/2–2012
I.	 určuje

Počet místostarostů obce v počtu 1 neuvolněný 
 místostarosta.

USNESENÍ č. 11/2–2012
I.	 schvaluje

Podání žádosti o dotaci na akci „IS Kanalizace a vodovod 
Psáry, Dolní Jirčany – lokalita Vysoká“ na Ministerstvo ŽP 
prostřednictvím Státního fondu ŽP ČR – výzva XXXIV., prio-
ritní osa 1, oblast podpory 1.2 – zlepšení jakosti pitné vody. 

II.	 schvaluje
Podání žádosti o poskytnutí půjčky ze Státního fondu 
životního prostředí určené k financování investiční akce 
„IS Kanalizace a vodovod Psáry, Dolní Jirčany – lokalita 
Vysoká“ v rozsahu maximálně do výše 4,5 mil. Kč.

III.	 souhlasí
Se zajištěním půjčky zřízením zástavního práva k nemo-
vitostem v majetku obce, a to k nemovitostem v hodno-
tě do maximálně 1,5 násobku výše půjčky uvedené pod 
bodem I., k zajištění půjčky ze Státního fondu životního 
prostředí, určené k financování investiční akce „IS Kana-
lizace a vodovod Psáry, Dolní Jirčany – lokalita Vysoká“.

IV.	 pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem žádosti o poskytnutí 
půjčky ze Státního fondu životního prostředí, určené 
k financování investiční akce „IS Kanalizace a vodovod 
 Psáry, Dolní Jirčany – lokalita Vysoká“, v rozsahu maxi-
málně do výše 4,5 mil. Kč.

USNESENÍ č. 12/2–2012
I.	 schvaluje

Podání žádosti o dotaci na akci „Vodovod a splašková 
kanalizace v ul. Pod Kostelem, obec Psáry, k. ú. Dolní 
Jirčany“ na Ministerstvo ŽP prostřednictvím Státního 
fondu ŽP ČR. – výzva XXXIV., prioritní osa 1, oblast pod-
pory 1.2 – zlepšení jakosti pitné vody. 

II.	 schvaluje
Uvolnění finanční částky na spoluúčast při poskytnutí 
dotace do maximální výše 300 000,- Kč.

USNESENÍ č. 13/2–2012
I.	 schvaluje	

Pokyny pro zpracování návrhu změny č. 5 ÚPnSÚ Psáry 
a Dolní Jirčany. 

II.	 schvaluje
Znění Dodatku č. 1 ke smlouvě mandátní č. 28027 ze dne 

3. 10. 2008 mezi obcí Psáry (mandant) a Prisvich s. r. o. 
(mandatář). Předmětem dodatku je rozšíření o opako-
vané společné jednání přepracovaného návrhu změny 
č. 5 ÚPnSÚ Psáry a Dolní Jirčany. 

USNESENÍ č. 14/2–2012
I.	 schvaluje

1. rozpočtové opatření obce na rok 2012 – příjmy ve 
výši 1.010.600,- Kč, financování ve výši 4.900.000,- Kč 
a výdaje ve výši 5.910.600,- Kč.

USNESENÍ č. 15/2–2012
I.	 schvaluje

Znění Smlouvy o poskytnutí dotace mezi obcí  Psáry 
a Středočeským krajem zastoupeným Domovem  Laguna 
Psáry. Předmětem smlouvy je poskytování  sociálních 
služeb občanům obce. Výše dotace na rok 2012 posky-
tovaná obcí je 144.000,- Kč. 

II.	 pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy. 

USNESENÍ č. 16/2–2012
I.	 zřizuje

Sociální fond dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů pro zaměstnance. 

II.	 schvaluje
Pravidla tvorby a čerpání ze sociálního fondu. 

USNESENÍ č. 17/2–2012
I.	 schvaluje

Znění Kupní smlouvy mezi obcí Psáry (prodávající) a K. M. 
(kupující). Předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 
924/19, zahrada o výměře 110 m² v k. ú. Psáry za kupní 
cenu celkem 88.000,- Kč. 

II.	 pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy. 

USNESENÍ č. 18/2–2012
I.	 schvaluje

Znění Směnné smlouvy mezi obcí Psáry a Lease- Invest s. r. o. 
Předmětem smlouvy je směna pozemků p.  č. 1079/21, 
ostatní plocha o výměře 20 m² (nabývá Lease-Invest s. r. o.) 
a p. č. 737/10, orná půda o výměře 27 m² (nabývá obec). 

II.	 pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy. 

USNESENÍ č. 19/2–2012
I.	 schvaluje

Znění Dohody o poskytnutí finančního příspěvku mezi 
obcí Psáry (poskytovatel) a SDH Dolní Jirčany (příjemce) 
ve výši 135.000,- Kč. Příspěvek bude použit k pokrytí ná-
kladů spojených s činností SDH.

II.	 schvaluje
Znění Dohody o poskytnutí finančního příspěvku mezi 
obcí Psáry (poskytovatel) a SDH Psáry (příjemce) ve výši 
115.000,- Kč. Příspěvek bude použit k pokrytí nákladů 
spojených s činností SDH.

III.	 schvaluje
Znění Dohody o poskytnutí finančního příspěvku mezi 
obcí Psáry (poskytovatel) a SK Rapid Psáry (příjemce) ve 
výši 300.000,- Kč. Příspěvek bude použit k pokrytí nákla-
dů spojených s činností SK.

IV.	 schvaluje
Znění Dohody o poskytnutí finančního příspěvku mezi 

Ve středu 29. 2. se konalo mimořádné zasedání 
zastupitelstva obce Psáry, na kterém došlo k per-
sonálním změnám v radě obce i  v  kontrolním 
výboru.
Souhrn nejdůležitějších bodů jednání:
–  Ing. Štěpánka Nezmarová odstoupila z kontrolního 

výboru.

–  Na místo předsedy kontrolního výboru byla zvolena 
Lucie Kubalošová.

–  Starosta Milan Vácha navrhnul odvolání místostarosty 
a vysvětlil důvody, které ho k tomuto rozhodnutí vedly. 
O návrhu zastupitelé hlasovali a Ing. Mgr. Luďek Nezmar, 
MBA byl z postu uvolněného místostarosty odvolán. 
Zůstává zastupitelem.

–  Na uvolněné místo radního byl zvolen Ing. Petr Jaško.
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Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 6–2012 ze dne 5. března 2012

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 7–2012 ze dne 19. března 2012

RO Usnesení č. 27/6–2012
I.	 schvaluje

Znění Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi obcí 
Psáry (povinná) a Pražská plynárenská Distribuce a. s. 
(oprávněná). Předmětem smlouvy je zřízení věcného 
břemene na pozemcích p.  č. 651, 655 v k.  ú. Dolní Jir-
čany a p.  č. 1063, 1071/2 v k.ú. Psáry za jednorázovou 
úhradu 9.070,- Kč.

II.	 pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy. 

RO Usnesení č. 28/6–2012
I.	 souhlasí

Se zahájením jednání se spol. Central Group a.  s., která 
povedou k uzavření darovacích smluv na infrastrukturu, 
komunikace a pozemky v ul. Do Polí, k. ú. Psáry a předlože-
ním předmětných smluv k projednání zastupitelstvu obce. 

RO Usnesení č. 29/6–2012
I.	 schvaluje

Znění Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi obcí 
Psáry (oprávněný), Central Group s. r. o. (stavebník) 
a Ing. J. T. (povinný). Předmětem smlouvy je zřízení věc-
ného břemene na umístění vodovodního řadu na po-
zemku p. č. 1078/2 k. ú. Psáry za jednorázovou úhradu 
500,- Kč. 

II.	 pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy. 

RO Usnesení č. 30/6–2012
I.	 schvaluje

Znění Dodatku č. 2 mezi obcí Psáry (pronajímatel) a E. Z. 
(nájemce). Předmětem dodatku jsou stavební úpravy, 
které umožnily samostatné měření stočného. Nájem-
ce uhradí pronajímateli poměrnou část nákladů ve výši 
10.000,- Kč v měsíčních splátkách do 31. 12. 2012. 

II.	 pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem tohoto dodatku. 

RO Usnesení č. 31/6–2012
I.	 bere	na	vědomí

Předložené cenové nabídky na ošetření 11 stromů 
v obci od: 
1. Strom Zelený s. r. o. za cenu 39.940,- Kč1 bez DPH,
2. Ing. Miloš Král – Zelený domov za cenu 40.280,- Kč 

bez DPH.
II.	 schvaluje

Výběr výhodnější cenové nabídky od Strom Zelený za 
cenu 36.940,- Kč bez DPH. 

RO Usnesení č. 32/6–2012
I.	 souhlasí

Se spoluúčastí na úhradě nákladů na přeložení hyd-
rantu, uzavíracího šoupěte a přeložení části vodovod-

ní  přípojky a šoupěte v ul. Roklinka, které leží na sou-
kromém pozemku par.č. 465/75 v k. ú. Dolní Jirčany ve 
výši cca 9 000,- Kč.

RO Usnesení č. 33/6–2012
I.	 schvaluje

Znění Smlouvy o spolupráci mezi obcí Psáry a  manželi 
J.  M. a L. M. a panem M. M. – pozemky p.  č. 352/33 
a 352/34 k. ú. Dolní Jirčany. Výše finanční příspěvku je 
231.200,- Kč. 

II.	 pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy. 

RO Usnesení č. 34/6–2012
I.	 schvaluje

Znění Dodatku č. 5 ke smlouvě o závazku veřejné služ-
by ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské inte-
grované dopravy na roky 2010 až 2019 (linka PID č. 332 
a  362) mezi mj. obcí Psáry, Ropid zast. Hl. m. Prahu 
a   Veolia Transport Praha s. r. o. Předmětem dodatku je 
změna čl. VI. a příloh č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8 smlouvy. 

II.	 schvaluje
Znění Dodatku č. 1 ke smlouvě o závazku veřejné  služby 
ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské integro-
vané dopravy na roky 2010 až 2019 (linka PID č. 334) 
mezi mj. obcí Psáry, Ropid zast. Hl. m. Prahu a Veolia 
Transport Praha s. r. o. Předmětem dodatku je změna 
čl. VI. a příloh č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8 smlouvy. 

III.	 schvaluje
Znění Dodatku č. 3 ke smlouvě o závazku veřejné  služby 
ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské integro-
vané dopravy na roky 2010 až 2019 (linka PID č. 606) 
mezi mj. obcí Psáry, Ropid zast. Hl. m. Prahu a Veolia 
Transport Praha s. r. o. Předmětem dodatku je změna 
čl. VI. a příloh č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8 smlouvy. 

IV.	 pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem těchto dodatků.

RO Usnesení č. 35/6–2012
I.	 bere	na	vědomí

Zprávu starosty o stavu řízení vedeného u Úřadu pro 
ochranu osobních údajů ve věci zveřejněného videozá-
znamu ze zasedání Zastupitelstva obce Psáry konaného 
dne 14. 9. 2011.

II.	 schvaluje
Znění Smlouvy o poskytnutí daru mezi obcí Psáry 
( obdarovaná), Oživení a.  s. a Mgr. Petrou Bielinovou 
( advokát). Předmětem smlouvy je poskytnutí daru ve 
výši 9.000,- Kč k úhradě pokuty, nákladů správního říze-
ní a soudního poplatku a dále úhrada nákladů souvise-
jící s právním zastoupením obdarovaného ve správním 
řízení a s přípravou žaloby proti rozhodnutím Úřadu pro 
ochranu hospodářské soutěže č. SPR–7104/11-9 a SPR–
7104/11–18.

III.	 schvaluje
Podání správní žaloby proti rozhodnutí předsedy  Úřadu 
pro ochranu osobních údajů ze dne 21. 2. 2012, č.  j. 
SPR–7104/11–18 a proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu 
osobních údajů ze dne 28. 11. 2011, č. j. SPR–7104/11–9. 

IV.	 souhlasí
S udělením plné moci pro Mgr. Petru Bielinovou, ad-
vokátku, IČ 71623892, zapsanou v seznamu advokátů 
 vedeném Českou advokátní komorou pod č. 12576 
k  podání žaloby proti rozhodnutím uvedeným v bodu 
III. a zastupování obce Psáry v řízení před soudem. 

V.	 pověřuje
Starostu podpisem smlouvy a plné moci. 

RO Usnesení č. 36/6–2012
I.	 schvaluje

Znění Dohody o poskytnutí finančního příspěvku mezi 
obcí Psáry (poskytovatel) a SDH Psáry (příjemce) ve výši 
5.000,- Kč. Příspěvek bude použit k pokrytí nákladů 

 spojených s uspořádáním masopustního průvodu.
II.	 schvaluje

Znění Dohody o poskytnutí finančního příspěvku mezi 
obcí Psáry (poskytovatel) a SDH Dolní Jirčany (příjem-
ce) ve výši 5.000,- Kč. Příspěvek bude použit k pokrytí 
 nákladů spojených s uspořádáním hasičské zábavy.

III.	 pověřuje
Starostu podpisem těchto dohod. 

RO Usnesení č. 37/6–2012
I.	 bere	na	vědomí

Protokol o otevírání obálek a hodnocení nabídek na ve-
řejnou zakázku „Správa, údržba a dodávka klientských 
počítačů, serverů a datových rozvodu, konfigurace 
a zabezpečení aktivních prvků vnitřní sítě“. 

RO Usnesení č. 38/6–2012
I.	 souhlasí

S proplacení faktur dle přiloženého soupisu. 

RO Usnesení č. 39/7–2012
I.	 souhlasí

S výběrem nejvhodnější nabídky „Správa, údržba a do-
dávka klientských počítačů, serverů a datových rozvo-
dů, konfigurace a zabezpečení aktivních prvků vnitřní 
sítě“ od uchazeče WeDoIT.cz s. r. o., IČ 24690775. 

II.	 schvaluje
Znění Smlouvy o zajišťování servisní činnosti mezi obcí 
Psáry (objednatel) a WeDoIT.cz s. r. o. (zhotovitel). Před-
mětem smlouvy je zajištění servisní činnosti mj. výpo-
četní a kancelářské techniky za cenu 5.940,- Kč vč. DPH 
měsíčně. 

III.	 schvaluje
Znění kupní smlouvy mezi obcí Psáry (kupující) 
a  WeDoIT.cz s. r. o. (prodávající). Předmětem smlouvy je 
nákup počítačového zařízení a programového vyba-
vení (software) za cenu 155.400,- Kč včetně DPH.

IV.	 pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem těchto smluv. 

RO Usnesení č. 40/7–2012
I.	 schvaluje

Znění Jednacího řádu Rady obce Psáry, který nabývá 
účinnosti dne 19. 3. 2012. 

RO Usnesení č. 41/7–2012
I.	 uděluje

Výjimku z Územního opatření obce Psáry č. 3/2007 
o stavební uzávěře dle čl. 4 tohoto nařízení:
1. Manželům J. M. a L. M. a panu M. M – pozemek p. č. 

352/33 k. ú. Dolní Jirčany a pozemek p. č. 352/34 k. ú. 
Dolní Jirčany.

RO Usnesení č. 42/7–2012
I.	 schvaluje

Znění Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi obcí 
Psáry (oprávněný), Central Group s. r. o. (stavebník) a p. N. 
T. T. (povinný). Předmětem smlouvy je zřízení věcného 
břemene na umístění vodovodního řadu na pozemku 
p. č. 1078/3 k. ú. Psáry.

II.	 pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy. 

RO Usnesení č. 43/7–2012
I.	 bere	na	vědomí

Návrh na rozdělení finančního příspěvku dle Smlouvy 
o spolupráci mezi obcí Psáry a panem P. Š. do dvou splá-
tek.

RO Usnesení č. 44/7–2012
I.	 schvaluje

V souladu s uzavřenou smlouvou č. 7/2009 fakturaci 
smluvní pokuty obci Jesenice ve výši 500,- Kč/m³, a to 
za 2 335,48 m³, o které bylo za rok 2011 překročeno 
dohodnuté množství vypuštěných splaškových vod na 
ČOV Psáry.

RO Usnesení č. 45/7–2012
I.	 souhlasí

S proplacení faktur dle přiloženého soupisu. 

RO Usnesení č. 46/7–2012
I.	 odvolává	

Předsedu stavební a územně plánovací komise 
Ing.  Pavla Šolce.

II.	 jmenuje
Předsedou stavební a územně plánovací komise 
Ing. Aleše Laboutku.

RO Usnesení č. 47/7–2012
I.	 bere	na	vědomí

Opravu písařské chyby ve znění usnesení č. 31/6–2012:
I. bere na vědomí
Předložené cenové nabídky na ošetření 11 stromů v obci od: 
1.  Strom Zelený s. r. o. za cenu 39.940,- Kč bez DPH – správ-

ně má být 36.940,- Kč bez DPH.
2.  Ing. Miloš Král – Zelený domov za cenu 40.280,- Kč bez 

DPH.
II. schvaluje
Výběr výhodnější cenové nabídky od Strom Zelený za cenu 
36.940,- Kč bez DPH. 

obcí Psáry (poskytovatel) a SK Čechoslovan Dolní Jirča-
ny (příjemce) ve výši 150.000,- Kč. Příspěvek bude použit 
k pokrytí nákladů spojených s činností SK. 

V.	 schvaluje
Znění Dohody o poskytnutí finančního příspěvku mezi 
obcí Psáry (poskytovatel) a MS Borovina Psáry (příjemce) 
ve výši 21.000,- Kč. Příspěvek bude použit k pokrytí ná-

kladů spojených s činností MS.
VI.	 pověřuje

Starostu Milana Váchu podpisem těchto dohod.

USNESENÍ č. 20/2–2012
I.	 bere	na	vědomí

Inventarizační zprávu – rok 2011.

1 písařská chyba, viz RO Usnesení č. 47/7–2012
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RO Usnesení č. 48/8–2012
I.	 schvaluje

Znění Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE–12-
6002657/002 mezi obcí Psáry (povinná) a společností 
ČEZ Distribuce a. s. (oprávněná). Předmětem smlouvy je 
věcné břemeno na pozemcích p. č. 651, 652 k. ú. Dolní 
Jirčany za cenu 5.000,- Kč vč. DPH. 

II.	 pověřuje
Starostu podpisem této smlouvy. 

RO Usnesení č. 49/8–2012
I.	 schvaluje

Znění Dodatku č. 2 mezi obcí Psáry (pronajímatel) a Čes-
kou poštou s. p. (nájemce). Předmětem dodatku je zvý-
šení záloh na služby na 30.000,- Kč ročně za pronajatý 
prostor v budově č. p. 137.

II.	 pověřuje
Starostu podpisem tohoto dodatku. 

RO Usnesení č. 50/8–2012
I.	 schvaluje

Znění Smlouvy o spolupráci mezi obcí Psáry a manže-
li K. – finanční příspěvek ve výši 218.200,- Kč, pozemek 
689/6 k. ú. Psáry. 

II.	 schvaluje
Znění Smlouvy o spolupráci mezi obcí Psáry a P. Š. 
–  finanční příspěvek ve výši 213.400,- Kč, pozemek 
135/10 k. ú. Dolní Jirčany. 

III.	 pověřuje
Starostu podpisem těchto smluv. 

RO Usnesení č. 51/8–2012
I.	 uděluje

Výjimku z Územního opatření obce Psáry č. 3/2007 
o stavební uzávěře dle čl. 4 tohoto nařízení:
1. Panu R. P. – pozemek p. č. 402/12 k. ú. Dolní Jirčany,
2. Panu P. Š. – pozemek p. č. 135/10 k. ú. Dolní Jirčany.

RO Usnesení č. 52/8–2012
I.	 bere	na	vědomí

Rezignaci pí Smolové z funkce předsedkyně sociální 
a kulturní komise. 

II.	 jmenuje
Předsedkyní sociální a kulturní komise pí Málkovou. 

III.	 bere	na	vědomí
Rezignaci členky školské komise pí Kramosilové. 

IV.	 ruší
Komisi investiční a dotačních fondů.

RO Usnesení č. 53/8–2012
I.	 schvaluje

Znění Dodatku č. 7 ke smlouvě o zabezpečení sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunál-
ních odpadů mezi obcí Psáry a Rumpold-P s. r. o. Před-
mětem dodatku je stanovení cen pro rok 2012, které 
jsou stejné jako v roce 2011. 

II.	 pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem tohoto dodatku. 

RO Usnesení č. 54/8–2012
I.	 schvaluje

Předloženou cenovou nabídkou od Ing. Arch. Bartoška 
na úpravu stávající dokumentace změny č. 5 ÚpnSÚ dle 
schválených Pokynů pro zpracování návrhu změny č. 5 
pro opakované společné jednání za cenu 48.800,- Kč 
bez DPH. 

II.	 pověřuje
Starostu Milana Váchu zasláním objednávky na uvede-
nou akci. 

RO Usnesení č. 55/8–2012
I.	 bere	na	vědomí

Předloženou cenovou nabídku od p. Dubánka na výmě-
nu oken v bytech ve vlastnictví obce v č. p. 150 na sídl. 
Štědřík za cenu 30.362,- Kč bez DPH (byt 2+1) a za cenu 
39.216,- Kč bez DPH (byt 3+1).

II.	 souhlasí
S výměnou oken v bytech ve vlastnictví obce v č. p. 150 
na Sídl. Štědřík.

RO Usnesení č. 56/8–2012
I.	 schvaluje

Znění smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku mezi 
obcí Psáry a Nadačním fondem Naděje třetího tisíciletí. 
Předmětem smlouvy je poskytnutí nadačního příspěv-
ku ve výši 200.000,- Kč na opravu střechy budovy v ul. 
Hlavní č. p. 13 a na rekonstrukci komunikací v ul. Kutná 
a Krátká. 

I.	 pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy. 

RO Usnesení č. 57/8–2012
I.	 souhlasí

S proplacením faktur dle přiloženého soupisu. 

USNESENÍ č. 14/4–2012
I.	 bere	na	vědomí

Přednesenou zprávu starosty o činnosti obce.

USNESENÍ č. 15/4–2012
I.	 bere	na	vědomí

Zprávu o činnosti finančního výboru obce. 
II.	 bere	na	vědomí

Zápis o činnosti kontrolního výboru obce. 
III.	 požaduje

Předložení dokumentace, jaké kroky byly učiněny k za-
chování „dětského hřiště“ – pobytové louky na Štědříku.

IV.	 pověřuje
Starostu, aby učinil veškeré kroky, tj. zajistil kontrolu 
veškerých zveřejňovaných informací, které by mohly 
být v rozporu se Zákonem o ochraně osobních údajů.

USNESENÍ č. 16/4–2012
I.	 schvaluje

Odměny neuvolněným členům zastupitelstva v soula-
du s § 71–73 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a podle 
aktuálního prováděcího nařízení vlády za výkon funkce 
členům zastupitelstva, a to v plné výši pro:
a) nově zvoleného člena rady Petra Jaška s platností od 

1. 3. 2012,
b) nově zvolenou předsedkyni kontrolního výboru Lucii 

Kubalošovou s platností od 1. 3. 2012,
c) nově zvolenou předsedkyni sociální a kulturní komi-

se Vlastu Málkovou s platností od 3. 4. 2012.

USNESENÍ č. 17/4–2012
I.	 bere	na	vědomí

Předloženou kalkulaci vodného a stočného od Vodo-
hospodářské společnosti Benešov, s. r. o. pro rok 2012.

II.	 schvaluje
Cenu vodného 28,58 Kč bez DPH/m3 a stočného 
21,89 Kč bez DPH/m3.

USNESENÍ č. 18/4–2012
I.	 schvaluje

Znění Kupní smlouvy mezi Obcí Psáry (prodávající) 
a manželi S. K. a E. K. (kupující). Předmětem smlouvy je 
prodej pozemku p. č. 141/218 o celkové výměře 30 m² 
k. ú. Dolní Jirčany za kupní cenu ve výši 36.000,- Kč. 

II.	 pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy. 

USNESENÍ č. 19/4–2012
I.	 schvaluje

Celoroční hospodaření a závěrečný účet obce Psáry 
za rok 2011 vč. zprávy krajského úřadu Středočeského 
kraje o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 
2011 s výhradami. 

II.	 pověřuje
Starostu Milana Váchu k přijetí opatření na odstranění 
chyb a nedostatků do 22. 4. 2012. 

USNESENÍ č. 20/4–2012
I.	 schvaluje

2. rozpočtové opatření na rok 2012 – navýšení 
o 1.111.000,- Kč.

USNESENÍ č. 21/4–2012
I.	 schvaluje

Finanční podporu Rodinnému centru Dolní Jirčany, o. s. 
na poskytnutí plnohodnotné alternativy předškolního 
vzdělávání dle Strategického záměru Klubíčka pro škol-
ní rok 2012/2013. Celková výše příspěvku nepřesáhne 
20.000,- Kč měsíčně. Obec bezplatně poskytne prostory 
a bude hradit energie dle strategického záměru Klubíčka.

USNESENÍ č. 22/4–2012
I.	 souhlasí

S podáním dotace na rekonstrukci zastávek v obci 
 Psáry, dle projektové dokumentace, do výzvy MAS 
 Říčansko 1/2012 Programu rozvoje venkova osy IV Lea-
der, Fiche 3.

II.	 souhlasí
S předfinancováním tohoto projektu v plné výši 
a  s   financováním 10% spoluúčasti a nezpůsobilých 
výdajů z  vlastních zdrojů obce v případě podepsání 
smlouvy o poskytnutí dotace.

III.	 souhlasí
S podáním dotace na rekonstrukci školního hřiště 
v  obci Psáry, dle projektové dokumentace, do výzvy 
MAS Říčansko 1/2012 Programu rozvoje venkova osy IV 
Leader, Fiche 4. 

IV.	 souhlasí
S předfinancováním tohoto projektu v plné výši 
a  s   financováním 10% spoluúčasti a nezpůsobilých 
výdajů z vlastních zdrojů obce v případě podepsání 
smlouvy o poskytnutí dotace.

V.	 uznává
Že objekt Boží muka (na parcele č. PK 497 k.  ú. Dolní 
 Jirčany) má pro obec Psáry historickou hodnotu, jed-
ná se o  kulturní dědictví obce. Boží muka jsou místně 
 významnou památkou a kulturním prvkem.

VI.	 souhlasí
S podáním dotace na rekonstrukci Božích muk v obci 
Psáry do výzvy MAS Říčansko 1/2012 Programu rozvoje 
venkova osy IV Leader, Fiche 5. 

VII.	souhlasí
S předfinancováním tohoto projektu v plné výši 
a  s   financováním 10% spoluúčasti a nezpůsobilých 
výdajů z  vlastních zdrojů obce v případě podepsání 
smlouvy o poskytnutí dotace..

USNESENÍ č. 23/4–2012
I.	 schvaluje

Znění Dohody o poskytnutí finančního příspěvku mezi 
Obcí Psáry (poskytovatel) a SDH Psáry (příjemce) ve výši 
150.000,- Kč. Příspěvek bude použit k pokrytí nákladů 
spojených s činností SDH.

II.	 pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této dohody. 

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 8–2012 ze dne 2. dubna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Psáry č. 3–2012 ze dne 11. dubna 2012

USNESENÍ č. 13/3–2012
I.	 schvaluje

Znění Dohody o přistoupení k závazku mezi obcí Psáry 
(věřitel) a Senior dům Jesenice a. s. (SDJ) za účasti Byto-
vého družstva Tábor (dlužník 1), Senior Resort a. s. (dluž-
ník 2). Předmětem dohody je úhrada závazků vyplýva-
jících ze Smlouvy o spolupráci a finančním příspěvku 

uzavřené mezi obcí Psáry a Bytovým družstvem Tábor 
dne 3. 4. 2009 a z navazujících dohod mezi obcí Psáry, 
Bytovým družstvem Tábor a Senior Resort a. s. ve znění, 
které je součástí zápisu ze zasedání zastupitelstva.

II.	 pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Psáry č. 4–2012 ze dne 18. dubna 2012

Termín příštího zasedání 
Zastupitelstva obce Psáry

13. 6., 18 hod.
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 9zimní údržba komunikací a chodníků,
 9opravy propadlých míst na chodnících v Psárech 
a Dolních Jirčanech,
 9úklid dětských hřišť,
 9opravy komunikací Pod Strání, Ke Kukaláku, 
Za Můstkem, U Studny, U Nádržky, Pod Kostelem, 
Krátká, Slepá, Sportovců, Horní, Nad Nádržkou,
 9zametání chodníků,
 9rozšíření a úprava sběrného místa v ul. K Lesu,

 9rekonstrukce a výměna sociálního zařízení v budo-
vě obecního úřadu,
 9vymalování společných prostor v bytovém domě 
čp. 13,
 9prořezání stromů, úklid větví Úzká, hřbitov Psáry,
 9oprava betonových sloupků oplocení a instalace 
nového oplocení na hřbitově v Psárech,
 9sázení keřů na hřbitově v Psárech.

Informace z obce

Co se v obci udělalo v měsících únor – březen

Renáta Sedláková Sběr bioodpadu letos opět 
pokračuje

Pilotní projekt na svoz a likvidaci bioodpadu od 
občanů, který pro obec zajišťovala firma Rumpold, 
s. r. o., se v minulém roce setkal s velkým ohlasem. 
Zapojilo se 44 domácností a svezlo se celkem 
18 731 t bioodpadu, který předtím končil většinou 
v popelnicích spolu s dalším netříděným odpadem. 
V letošním roce svoz opět pokračuje a není limitován 
počtem zapojených domácností. Občanům, kteří 
službu využívali, byly zaslány nové smlouvy, noví 
zájemci se mohou hlásit do systému svozu na e-mailu: 
 kzehrovice@rumpold.cz.

 y Způsob svozu zůstává stejný jako v loňském roce, 
svoz je každou středu.

 y První svoz proběhl již 4. dubna, 
poslední bude 7. listopadu 2012, 
tj.  32 svozů. V loňském roce bylo 
jen 24.

 y Cena za jeden svoz nádoby zůstává stejná, 
ale zvýšil se počet svozů a sazba DPH. Cena 
celkem s DPH činí 1810,- Kč v období od 4. 4. 
do 7. 11. 2012. Pokud se do sběru bioodpadu 
zapojíte již během sezony, bude účtována jen 
částka dle počtu svozů. 

 y Nádoby stále zůstávají ve vlastnictví společnosti 
RUMPOLD s. r. o. a občané je mají zdarma 
v nájmu.

Co označujeme bioodpadem z domácnosti:
 y zbytky ovoce (jádřince, slupky aj.) a zeleniny (listy, 

nať aj.),
 y zvadlé květiny, rostliny z květináčů,
 y skořápky z vajíček,
 y zbytky pečiva a obilnin,
 y kávový odpad včetně filtrů a ubrousků,
 y čajový odpad, čajové sáčky,

a bioodpadem ze zahrady:
 y posečená tráva, plevel, košťály i celé rostliny,
 y seno, sláma,
 y hnůj či podestýlka z chovu drobných zvířat,
 y zbytky rostlin, listí,
 y naštěpkovaná dřevní hmota z větvoví, piliny, 

hobliny.
Nádoba o velikosti 240 l je na bioodpady 

přímo určena. Má na vnitřních stěnách 
žebra zabraňující ulpívání bioodpadu na 
stěnách a umožňující intenzivní provětrá-
vání bioodpadu. Nádoba je na bočních 
stěnách opatřena velkým množstvím 
větracích otvorů. Nad dnem nádoby je 
větrací rošt, kterým prosakuje voda 
z bioodpadu do spodní části nádoby 
a odtud se odpařuje. Vnitřní žebra, 
větrací otvory a rošt nádoby zajišťují, 
že se z bioodpadu vypařuje voda, 
čímž se snižuje hmotnost bioodpadu 
a omezuje zápach.

Zapisování dětí do cestovních 
dokladů rodičů bylo zrušeno

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 444/2009 a podle zákona č. 197/2010 Sb. skončilo 
dnem 1. července 2011 zapisování dětí do cestovních 
dokladů rodičů. Provedené zápisy dětí v cestovních 
dokladech rodičů jsou platné pouze do 26. června 
2012, po tomto datu budou moci děti cestovat 
jen s vlastním cestovním dokladem. Toto opatření 
se týká i zápisu dětí provedených do občanských 
průkazů rodičů. Skončením platnosti zápisu dětí 
v cestovních dokladech rodičů však nekončí platnost 
cestovních dokladů rodičů.

Od ledna 2012 již nemusíte k prvnímu dokladu 
dítěte dokládat osvědčení o státním občanství 
dítěte. Tuto skutečnost posoudí pracovníci oddělení 
osobních dokladů Městského úřadu v Černošicích, 
Podskalská 19, Praha 2 z rodného listu dítěte. Nově 
od ledna 2012 je možno i dítěti do 15 let věku zažádat 
o vydání občanského průkazu – je pouze na rozhod-
nutí rodičů, o jaký cestovní doklad dítěti požádají 

(občanský průkaz ovšem obecně platí pouze na cesto-
vání po EU/Schengenu). Na oba druhy dokladů není 
třeba dokládat ani foto, ani vyplněnou žádost – dítě 
vyfotí a žádost o vydání vyplní přímo na přepážce. 

Vzhledem k blížícímu se období dovolených 
a  předpokládanému zvýšenému zájmu o cestovní 
doklady pro děti doporučujeme rodičům nenechávat 
vyřízení cestovního dokladu na poslední chvíli. 
Možnost objednat se přímo na určitý den a hodinu 
naleznete na www.	mestocernosice.cz (s ohledem na 
dlouhé čekací doby je objednání doporučováno). 

Hana Rousová, matrikářka OÚ Jesenice

Pracovní četa se během prvních 
měsíců roku 2012 zaměřila na 
areál hřbitova v Psárech. Sloupky 
plotu na čelní straně byly zrekon-
struovány a natřeny a bylo instalo-
váno nové pletivo (viz foto před a po 
 rekonstrukci). U vzrostlých stromů 
byly provedeny zdravotní řezy 
a jedna ze vzrostlých lip musela být 
vzhledem ke špatnému zdravotnímu 
stavu pokácena. Vysoké túje v čele 
hřbitova byly zakráceny, ostatní byly 
zbaveny spodních větví, které mnoh-
dy zasahovaly do hrobových míst. 
Podél přístupové cesty, naproti vstu-

pu do hřbitova, byly odstraněny 
nevzhledné staré keře černého bezu 
a nahrazeny novými keři pámelníku. 
Obec však za ně nic neutratila, pro-
tože se použily keře z jiné části obce, 
které se pouze přesadily. Na márnici 
se opravila střecha a byl instalován 
nový okap. Psárský hřbitov se tak 
dočkal pozornosti, kterou si místo 
posledního odpočinku místních 
obyvatel jistě zaslouží. Poděkování 
patří i  novému správci, panu 
Františku Hrábkovi, který údržbě 
i  úpravám  areálu věnuje velkou 
pozornost i v rámci svého volného 
času.

Žádost o občanský průkaz 
lze podat na libovolném úřadu, který je vybaven 
zařízením pro podání této žádosti (obec s rozší-
řenou působností, např. Praha 4). Tím se vyhnete 
dlouhým čekacím lhůtám na Městském úřadu 
Černošice v Praze, kde jsou vyčerpány i interne-
tové objednávky. 
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Hromadné zasílání složenek pro placení 
daně z nemovitostí v roce 2012

Stejně jako v předchozích letech budou i v roce 
2012 poplatníkům hromadně rozesílány složenky 
pro placení daně z nemovitostí. Složenky jsou od 
16. dubna 2012 průběžně expedovány tak, aby byly 
všem poplatníkům doručeny nejpozději do poloviny 
května 2012. Pro poplatníky, kteří platí daň z nemo-
vitostí v obvodech místní působnosti více finančních 
úřadů na území České republiky, budou složenky 
nově zasílány v jedné zásilce, každá ze složenek bude 
obsahovat údaje potřebné pro zaplacení daně u kon-
krétního finančního úřadu.

Zpřístupnění hromadných předpisných 
seznamů na daň z nemovitostí v roce 2012

Poplatníkům daně z nemovitostí, u nichž na zda-
ňovací období roku 2012 došlo ke změně výše daně 
oproti předchozímu roku, případně oproti částce 
vypočtené v daňovém přiznání, sděluje správce daně 
novou výši daně rozhodnutím, jímž je platební výměr 
zasílaný individuálně jednotlivým poplatníkům, 
anebo hromadný předpisný seznam, zpřístupněný 
k nahlédnutí u správce daně z nemovitostí po dobu 
nejméně 30 dnů.

Zda finanční úřad vydá hromadný předpisný 
seznam, nebo zda novou výši daně sdělí poplatníkům 
pouze platebními výměry, je plně v kompetenci 
správce daně.

V roce 2012 budou hromadné předpisné seznamy 
všech finančních úřadů, které stanoví daň tímto způ-
sobem, zpřístupněny v jednotném termínu tak, aby 
do každého z nich bylo možno nahlédnout na kte-
rémkoli finančním úřadu. To usnadní přístup k infor-
macím o výši daně zejména poplatníkům s bydlištěm 
nebo sídlem mimo obvod místní působnosti finanč-
ního úřadu, u něhož platí daň z nemovitostí, nebo 
těm, kteří tuto daň platí u více finančních úřadů.

Hromadné předpisné seznamy k dani z nemovi-
tostí na rok 2012 budou takto zpřístupněny na dobu 
30 dnů od 16. dubna 2012.

V případě, že je daň vyměřována v souladu s daňo-
vým přiznáním nebo ve výši poslední známé daně, 
jestliže nedošlo ke změně okolností rozhodných pro 
vyměření daně, se výsledek vyměření poplatníkům 
neoznamuje ani platebním výměrem ani hromadným 
předpisným seznamem. O výši daně a případných 
nedoplatcích budou informováni na složence pro 
platbu daně, kterou obdrží v období cca od 16. 4. do 
16. 5. 2012.

Co Vás zajímá
 �  Vracíme se k dotazu pana Čermáka ze srpnového 

Zpravodaje z roku 2011, kterého zajímalo, zda 
v  Psárech opravdu vznikne nová pekárna.

Odpovídá Mgr. Jakub Adámek, ředitel Domova 
Laguna Psáry

Domov Laguna Psáry zakoupil v létě 
roku 2009 bývalý objekt, který byl sta-
věn jako dům služeb na návsi v obci 
Psáry. Během roku 2010 měl být celý 
dům zrekonstruovaný díky projektu 
„Centrum integrace při Domově Laguna 
Psáry“ a přestavěn na chráněnou pekař-
skou dílnu a na chráněné bydlení pro 
potřeby klientů Domova. 

Občanské sdružení Etincelle mělo zájem tuto 
chráněnou dílnu provozovat. Proto si v roce 2009 
podalo žádost o projekt, díky kterému měly být 
zabezpečeny finanční prostředky pro provoz chrá-
něné dílny. Projekt byl roce 2010 schválen. 

Bohužel, vzhledem k průtahům projektu Centrum 
integrace se o. s. Etincelle téměř nepodařilo tento 
projekt realizovat, protože nebyly zajištěny vhodné 

prostory – pekárna. Díky náhodě se provoz chráněné 
pekařské dílny přesunul do města Jílového u Prahy, 
do bývalé Šejbovy pekárny, která ukončila provoz. 
Projekt o. s. Etincelle se proto mohl začít realizovat 
v Jílovém. V současné době je zde zaměstnáno 
12  klientů Domova Laguna, 5 klientů z Diakonie Praha 

a  několik zdravotně postižených osob 
z Jílovska. Pekárna velmi dobře prosperuje 
a pracovní uplatnění má velmi pozitivní 
vliv na další rozvoj a začleňování zaměst-
naných osob se zdravotním 
postižením. 
Bude tedy pekárna v Psárech? 

V březnu 2012 se vedení Domova 
Laguna Psáry podařilo překonat veškeré překážky, 
které komplikovaly realizaci projektu. Během období 
duben – září 2012 proběhne v bývalém domě slu-
žeb celková rekonstrukce, v rámci níž vznikne i nová 
chráněná pekařská dílna, tak, jak zamýšlel původní 
projekt. Vzhledem k dobrým zkušenostem a přínosné 
spolupráci s o. s. Etincelle je velmi pravděpodobné, 
že se bude i nadále podílet na provozu pekárny 
Na návsi. Předpokládáme, že v září letošního roku 
ochutnáme první psárské pečivo.

Co mají společného Psáry a Dolní Jirčany, Sandleiten 
ve Vídni, Zalog v Lublani, Ursus ve Varšavě, Rajka 
a  Rusovce u Bratislavy a Délégyháza u  Budapešti? 
Spojuje je projekt Culburb, do kterého se přihlásilo 
223 umělců a architektů z celého světa, od Nového 
Zélandu po Mexiko. Z tohoto počtu projektů odborná 
komise vybrala 5 projektů, které byly vytvořeny spe-
ciálně pro obce Psáry a Dolní Jirčany. V následujících 
řádcích vám vybrané projekty představíme.

Byli bychom rádi, kdybyste se do projektu zapojili. 
Uvítáme vaše náměty a impulsy. Současně vás zveme 
na Culburb koktejl, který jsme pro Vás připravili 
12. 5. ve 14 hod. v rámci prvních farmářských trhů 
v obci. Zde budete mít možnost seznámit se jak 
s projekty, tak i jejich autory. 

Projekt Culburb se soustřeďuje na veřejný život 
ve středoevropských suburbiích. Prostřednictvím 
drobných intervencí zpestřuje každodenní život 
v osmi vybraných obcích. Mezinárodní projekt není 
financován ani spolufinancován z městského 
rozpočtu. Hlavní zdroj financí pochází z programu 
EU – Program Culture, dále projekt podpořil Visegradský 

fond a European Cultural Foundation a z české strany 
je projekt podporován Ministerstvem kultury České 
republiky a Hlavním městem Praha. Hlavním orga-
nizátorem projektu je Centrum pro středoevropskou 
architekturu. V případě dotazů se obracejte na Kláru 
Mergerovou – koordinátorku projektu, mergerova@
ccea.cz. Velice rádi vám osobně projekt představíme 
v sobotu 12. 5. na farmářských trzích.

U rbánní 
F armářské 
O bjekty
Ursula Achternkamp & Niklas Nitzschke

Milí obyvatelé Psár a Dolních Jirčan!
Na konci léta, přesně 8. září, k Vám my, Ursula 

Achternkamp, Niklas Nitzschke, UFO & přátelé, při-
jedeme na návštěvu a přivezeme s sebou speciální 
UFO nástroj. Slyšeli jsme, že situace na vaječném trhu 
se trochu začíná vymykat z rukou, a proto bychom 
se rádi pokusili nalézt řešení ne ke všem, ale aspoň 
k tomuto problému. Představíme vám našeho velmi 
speciálního hosta a strávíme s vámi nějaký čas.

CULBURB 
Umělecké projekty pro Psáry–Dolní Jirčany

Daň z nemovitosti
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50.000,–
Laboratory.cz

Obyvatelé Psár a Dolních Jirčan mají jedinečnou 
příležitost sami rozhodnout, jak nejlépe využít 
50.000 Kč. Veřejným hlasováním rozhodnou o vítěz-
ném návrhu na využití dané částky určené ke zkva-
litnění života v obci.

Ideální Psáry a Dolní Jirčany 
MOBA 

Celé dvacáté století architekti vytvářeli obraz 
 ideálních měst. Přitom se málokdy ptali občanů 
a  obyvatel přímo, jak si ideální město představují. 
Rozhodli jsme se tento trend otočit a ptáme se vás, 
obyvatel Psár a Dolních Jirčan, jak byste si předsta-
vovali svou ideální obec. My jako architekti se budeme 
držet vašich námětů a navrhneme pro vás vizi Psár 
a Dolních Jirčan.

Pozvánka na dobrodružství
Anežka Tkáčiková a Martin Rusina

Dolnojirčanští a psárští zvědavci, víte, jak přišel 
les „U oběšeného“ ke svému názvu? Nebo vzpomí-
náte si na chuť bonbónů ze staré trafiky? Koncem 
léta podnikneme dobrodružnou výpravu za těmito 
a dalšími zapomenutými příběhy z vesnic a okolí. 

Prosíme o pomoc při sbírání vzpomínek a odvážlivce 
zveme, aby se zapojili do výpravy. Vaši průzkumníci 
A. a M.

Stezka odvahy
Matěj Al-Ali, Petr Dub, Tomáš Moravec

Projekt „Stezka odvahy“ si klade za cíl zachytit 
a přiblížit novodobou urbanizaci Psár a Dolních Jirčan, 
která v jistém smyslu reprezentuje zásadní porevo-
luční a společenský obrat v České republice. Autoři 
vytvoří v obcích Psáry a Dolní Jirčany síť dvanácti 
informačních tabulek, popisujících historii a vývoj 
obydlování obce v posledních dvaceti letech. Stezka 
tak vytvoří linii propojující původní jádra s nově 
strukturovanými oblastmi zástavby. 

Podpora:

Dům na prodej – Dolní Jirčany
Přímo od majitele
Nadstandardní výbava:
•  centrálně ovládané venkovní rolety s integrovanými sítěmi proti hmyzu
•  vestavěné skříně a knihovny od firmy Woodface
•  bezpečnostní protihluková skla
•  garážová vrata a markýza na dálkové ovládání
•  automatické závlahy
www.bezrealitky.cz/id/166396
tel. 604 483 555
rd.jircany@volny.cz

na realizaci Vašeho projektu!
Šance, jak vlastním nápadem zkvalitnit život v obci Psáry!

Máte jedinečnou možnost navrhnout a poté realizovat svůj vlastní nápad na zlepšení života 

v obci. Pojďte se zapojit svými podněty a poté formou veřejného hlasování zvolte nejlepší 

projekt! Částku 50.000,– Kč na vítězný projekt poskytuje organizace CULBURB. 

Jak na to?

1 / Návrh — Kam nápady zasílat a podávat?

— elektronicky na e–mail psary50000@gmail.com

— na facebookové stránce Psary50000

— osobně na obecním úřadě do označeného boxu

— 12 / 5 / 2012 na farmářských trzích u označeného stánku

— poslední možný termín odevzdání návrhu je 31 / 7 / 2012

Vaše nápady budou průběžně zveřejňovány na webových stránkách www.psary50000.cz

a na facebookové stránce Psary50000

2 / Hlasování — Jak hlasovat?

—  v srpnovém čísle Psárského zpravodaje bude vložen hlasovací lístek se seznamem  

všech podaných návrhů

—  zaškrtnutím zvolíte preferovaný návrh.

—  osobně v termínu 24 / 8 — 1 / 9 / 2012 do označeného boxu na obecním úřadě

— 1 / 9 / 2012 obejde náš tým všechny domácnosti a hlasovací lístky vybere

3 / Realizace

—   vítězný návrh bude veřejným hlasováním vybrán, podpořen částkou 50.000,– Kč  

a poté prezentován obyvatelům obce. Realizace proběhne v nejbližším možném termínu

Kdo za projektem stojí?

Jan Matoušek, Václav Matoušek, Jakub Havel, Anna Štembergová, Petr Babák

(studio laboratoř, www.laboratory.cz)

pro více informací pište na e-mail: psary50000@gmail.com

další podrobnosti a stránky pořadatele projektu: www.psary50000.cz www.culburb.eu

Co se dá například pořídit do 50.000,– Kč? 1 × hudební vystoupení rockové skupiny, 2 × rekreační šlapadlo na rybník,  

5 × dataprojektor, 10 × zájezd seniorů do divadla, 20 × sazenice ovocného stromu, 50 × sud piva,...

Psary-inzerce.indd   1 10.4.2012   11:44:57

inzerce

CULBURB KOKTEJL
Dne 12. května ve 14 hod.  
v rámci farmářských trhů 

jste srdečně zváni  
na Culburb koktejl!

Projekt financovaný Evropskou komisí
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Sociální komise
Vlasta Málková, místostarostka  

a předsedkyně sociální komise

Březnové setkání seniorů
Slunečné počasí navodilo pohodovou jarní atmo-

sféru během předvelikonočního setkání seniorů se 
členkami sociální komise, které proběhlo dne 28. břez-
na na obecním úřadu. Místostarostka Vlasta Málková 
a zástupkyně ředitelky školy Martina Běťáková využily 
nový diaprojektor a plátno v zasedací místnosti a za 
pomoci syna členky sociální komise Filipa Šmergla 
připravily zajímavou a obsáhlou prezentaci týkající 
se historie velikonočních svátků, tradic a zvyků u nás 
i v zahraničí. Většina z ú č a s t n ě n ý c h 
s  sebou přinesla i  výborné veliko-
noční pochoutky, mezi nimiž vévodil 
tradiční  domácí v e l i k o n o č n í 
beránek. 

Členky sociální komise srdečně zvou všechny 
místní seniory a seniorky na již sedmé společné 
setkání, jehož hostem bude tiskový mluvčí Policie 

České republiky Praha-venkov, 
nprap. Zdeněk Chalupa. Beseda 

na téma (Ne)bezpečný věk se 
bude zabývat aktuálními 
tématy, jakými jsou například 
prevence před okradením, 
předcházení rizika přepadení, 

zvýšení bezpečí domova 
a ochrana majetku. Během disku-

se se mohou všichni zúčastnění ptát 
nprap. Zdeňka Chalupy na otázky související s bez-
pečnostní situací v regionu Praha-venkov. 

Využijte jedinečnou 
příležitost a vypravte se 
7.  června společně 
s dendrologem, publicis-
tou a bývalým ředitelem 
Botanické zahrady UK, 
doktorem Václavem 
Větvičkou na odbornou 
prohlídku krás štiřínské-
ho parku. Václav Větvička 
se na obnově zámecké-
ho parku podílí již třicet 

let a díky tomu vám během téměř dvouhodinové 
vycházky poodhalí místa a ukáže botanické skvosty, 
které jste dosud míjeli bez povšimnutí. 

Po prohlídce parku bude v zámecké restauraci 
Atis připraveno pro procházkou znavené účastníky 
obědové menu, skládající se z polévky a hlavního 
jídla. Za prohlídku jistě stojí i samotný dům Atis, který 
koncem 90. let minulého století navrhl a projektoval 

architekt Vladimír Kačer, inspirovaný tvorbou Antoni 
Gaudího a Friedensreicha Hundertwassera.

Autobusová doprava je zdarma, nástup v 9.30 hod. 
na zastávkách Psáry, Štědřík, Dolní Jirčany–kostel.
Cena prohlídky s výkladem a oběd:

 – senioři 220,- Kč,
 – ostatní 270,- Kč.
Cenu	 zájezdu	 je	 nutno	 uhradit	 do	 31.	 května	

u paní	Šimkové	na	OÚ	Psáry.	

Zveme vás na
1. farmářské trhy

dne 12. května 2012
na prostranství před OÚ Psáry
  prodej ovoce, zeleniny, medu, 

sýrů a dalších pochutin,
  stánek s rukodělnými výrobky žáků 

místní MŠ a ZŠ,
  vystoupení dětí z MŠ a ZŠ,
  CULBURB koktejl (14 hod.),
  doprovodný  program, dílny pro 

děti a PŘEKVAPENÍ!

Zájemci o pronájem stánku se mohou hlásit na 
e-mailu malkova@psary.cz nebo na 

tel. 602 714 101.

Pozvánka na 7. setkání 
seniorů dne 30. května 
od 15 hod. na OÚ Psáry

Poznejte Štiřín s Václavem Větvičkou

Obec ve spolupráci se sociální komisí a základní 
školou vyhlašuje fotosoutěž na téma 
„Obec, jak ji neznáme“.

Zachyťte prostřednictvím fotoob-
jektivu jakoukoliv událost, osobu 
či místo na území Dolních 
Jirčan a Psár a pošlete libo-
volný počet fotografií do 
31. srpna 2012 v elektronic-
ké podobě na adresu 
 psarskyzpravodaj@psary.cz 
v rozlišení minimálně 6  M 
pixelů (doporučeno 10  M 
pixelů), fotografie mohou 
být barevné i černobílé. 

12 vítězných fotografií 

bude zařazeno do nástěnného kalendáře pro rok 
2013 a  autoři budou odměněni zajímavými 

cenami. 
Součástí soutěže je i dětská kate-

gorie „Obec očima dětí“, 
které se mohou zúčast-

nit děti do 15 let. I pro 
malé fotografy platí 
minimální rozlišení 
6 M pixelů, zbytek je 
na jejich dětské fanta-
zii. I z těchto fotografií 
bude vytvořen origi-
nální kalendář a na 
vítěze čekají pěkné 
odměny.

Soutěž o 12 nejkrásnějších fotografií 
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O pečovatelskou službu Domova Laguna Psáry se 
od jejího zavedení neustále zvyšuje zájem. V současné 
době ji využívá 22 klientů, poskytuje jim základní 
služby – zajištění oběda včetně rozvozů, pomoc 
a podporu při sebeobsluze, hygieně, úklidu a náku-
pech včetně odvozů. V poslední době jsou velmi 
oblíbené i služby fakultativní – masáže. Klienty dove-
zeme do Domova Laguna a náš masér provede tuto 
odbornou službu s přihlédnutím k jejich obtížím. 

Domov Laguna Psáry získal v březnu pro potřeby 
pečovatelské služby zdarma osobní automobil, který 
již využívá. Touto cestou bychom chtěli poděkovat 
rodině Klimentových ze Psár, která vůz Domovu 
Laguna poskytla. 

 Základní škola speciální Psáry si podala v roce 
2010 žádost o finanční prostředky z Operačního 
programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. 
Projekt byl 3. 2. 2011 doporučen výběrovou komisí 
ke schválení. Dne 6. 6. 2011 byl na základě usnesení 
Zastupitelstva Středočeského kraje č. 68–16/2011/
ZK schválen s maximální možnou výší finančních 
prostředků 3 590 814,58 Kč.

Realizace projektu probíhá od 1. 8. 2011–30. 6. 
2012

Projekt je zaměřen na zkvalitnění výuky pro 
30 žáků se středním a těžkým mentálním postižením, 
kteří navštěvují Základní školu speciální Psáry. Bude 
se jednat zejména o zpracování 30 individuálních 
vzdělávacích plánů, dopracování koncepce výuky 
s ohledem na moderní výukové pomůcky, zpracování 
vzdělávacího programu základů vzdělání i pro těžce 
mentálně postižené a provázání výuky ve škole 
a podpory poskytované žákům v Domově Laguna 
Psáry, kde bydlí. Součástí projektu je i další vzdělávání 
pedagogických pracovníků zaměřené na tvorbu 
individuálních vzdělávacích programů a začlenění 
IT do výuky. Dále také dovybavení školy. Výsledkem 
projektu bude větší dostupnost výuky a její zaměření 
na rozvíjení všech schopností žáků. Modernizovaná 
škola je lépe připraví na vstup do společnosti a pří-
padně i na trh práce.

Hlavním cílem projektu je zajistit žákům se 
 speciálními vzdělávacími potřebami navštěvujícím 
Základní školu speciální Psáry rovný přístup ke vzdě-
lání. Úspěšné absolvování výuky je totiž klíčovým 
předpokladem další integrace těchto osob do spo-
lečnosti a na trh práce.

Specifické cíle projektu:
 y rozšíření a zkvalitnění pedagogických metod 
a forem výuky,

 y tvorba nového vzdělávacího modulu,
 y tvorba IVP,
 y vzdělávání pedagogických pracovníků,
 y dovybavení školy.
Prvním krokem projektu bude vybavení školy 

moderními vyučovacími nástroji, druhým krokem 
– osvojení nových metod a pomůcek všemi pedagogy 
a třetím krokem – využití těchto pomůcek při sesta-
vování individuálních vzdělávacích plánů a tvorbě 
nového vzdělávacího programu. Výsledkem projektu 
bude odborně i materiálně plně vybavené školské 
pracoviště, které bude rozvíjet do maximální možné 
míry schopnosti a dovednosti všech žáků bez ohledu 
na míru postižení.

V současné době je projekt v realizační fázi. Celý 
pedagogický sbor prochází velmi intenzivními ško-
leními, která dovolí následnou výuku zcela 
 individualizovat a přizpůsobit přímo žákům a jejich 
potřebám. Každý pedagog absolvuje celkem 
250 hodin školení, zejména v těchto oblastech: 

 y používání vhodných alternativních metod 
komunikace,

 y vhodné metody při aplikaci rehabilitačních a rela-
xačních metod,

 y tvorba individuálních vzdělávacích plánů,
 y práce s moderními výukovými programy.
Celkem je do vzdělání celého pedagogického 

sboru investováno 395 000,- Kč.
Škola zakoupila speciální výukové programy 

v hodnotě 100 000,- Kč a nově vybavila počítačovou 
učebnu v hodnotě 462 000,- Kč.

Mendová	Anna	 90
Veselý	Ladislav	 85	
Víchová	Antonie	 80
Kotek	Josef	 75
Vlasáková	lva	 75
Zamrazil	František	 75
Faraga	Matěj	 70
Hladíková	Ivana	 70
Pařízek	Pavel	 70
Pokorný	František	 70
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Blahopřejeme	našim	občanům,	kteří	v květnu	a	červnu	
oslaví	významné	životní	jubileum

Ve víře v dobrý vkus paní 
Málkové, která zorganizovala již 
řadu zájezdů na divadelní před-
stavení, a díky jejímu ujištění, že 
se jedná o skvělé představení, 
jsem zakoupil dva lístky na jaké-
hosi „Cavemana“ neboli 
Jeskynního muže. Byl jsem trochu 
na pochybách z toho, že celé 
divadelní představení odehraje 
jen jeden herec, kterého jsem 
navíc vůbec neznal. Jen jeden? 
Co by nám tak mohl hodinu a půl 
povídat? Představoval jsem si, že 
vousatý neandrtálec bude sedět 
v jeskyni a něco mumlat směrem 
k divákům. Moc se mi to nezdálo, 
ale nechal jsem se přesvědčit. 
A  tak jsme s  ostatními psáro & jirčaňáky vyrazili 
22.  února do divadla Bolka Polívky v Uhříněvsi. 
Autobus jako obvykle poskytl a osobně řídil pan 
Adámek. Dobře jsme dojeli a každý našel svou sedač-
ku. Zazněl gong, divadelní opona se rozhrnula a vět-
šina diváků povytáhla obočí, včetně mě. Zřejmě 
nestihli uklidit jeviště, myslel jsem si. Na jevišti nestál 
jeskynní muž, ale pětatřicetiletý týpek s koštětem 
v  ruce a v nákupním košíku měl nějaké krámy. 

Kupodivu to nebyl uklízeč, ale 
herec s netradičními rekvizitami. 
A show začala… Zkrátím to, smáli 
jsme se od začátku do konce. 
Bylo to o tématu starém jako lid-
stvo samo, o rozdílech mezi muži 
a ženami. O ženách, které občas 
mužské pokolení vidí jako „kreté-
ny“, a o mužích, kteří si o svých 
něžných protějšcích myslí, že jsou 
„drbny“. Věřte mi, že ve hře se 
najde každý. 

Týpek v žlutém tričku si nebral 
žádné servítky a úžasným způso-
bem nás vtáhl do hry, bravurně 
střídal role a ještě mezi to sázel 
vtípky. Ač občas padala silnější 
slůvka, podal to tak, že se nikdo 

nemohl urazit. A my se náramně bavili, na konci 
představení jsme herce Honzu Holíka odměnili 
dlouhým potleskem a spokojeně odjeli směr domov. 
Pravda, beze mne. Zlákala mě místní hospůdka a kru-
čící prázdný žaludek.

Je fajn, že obecní úřad organizuje cesty za divadlem 
a servíruje nám osvědčená představení. Už teď se 
těším na další. À propos, nechcete příště jet s námi?

Zdeněk Pletka

Můj divadelní zážitek aneb jsou chlapi „kreténi“ a ženský „drbny“?

Pečovatelská služba

Máte v rodinném archivu staré fotky, pohlednice či si vzpomínáte na zajímavé příběhy 
spojené s historií Dolních Jirčan či Psár? Dejte nám prosím vědět, abychom mohli posklá-

dat historickou mozaiku obce a uchovali ji pro další generace. Zapůjčené dokumenty 
obratem v pořádku vrátíme. Kontakty: psarskyzpravodaj@psary.cz, tel. 603 477 211

Projekt „Tréninkem k sociální integraci“ PaedDr. Ladislav Adámek 
ředitel ZŠ speciální Psáry
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Masopust
Babka nese dědu v nůši,  
právě tak se to dnes sluší.  
Vše naopak, všechno just,  
když je u nás masopust.

Masopustní průvod je zvláštní druh karnevalu, 
maškarního bálu. Některé masky by neměly chybět 
– babka, co nese dědka v nůši, kominík, zvířata – 
kozel, kobyla, medvěd. Lidé si tak připomínali, že 
mají se zvířaty hodně společného. S chutí jedí, při 
tanci poskakují, při muzice výskají, radují se. Na 

masopustu je zajímavé i to, že vše by mělo být nao-
pak. Dospělí by se měli chovat jako rozpustilé děti, 
policie by měla poslouchat maškary, masopustní 
průvod by neměla předjíždět auta… Masopustní 
veselí kdysi končilo „pochováním basy“, protože 

během období půstu se nehrálo ani netancovalo. 
V dnešní době je vše trochu jinak, masopustní prů-
vody a některé tradice však zůstaly.

A proto se v sobotu 3. března sešlo v Psárech 
na hřišti dost lidí, kteří se chtěli zúčastnit masopust-
ního průvodu, lidí, kteří se chtěli pobavit. Masek bylo 
ke čtyřicítce, někteří přišli i bez masek, byl to docela 
dlouhý průvod. Do kroku nám vyhrávala „Modrá 
muzika“ pod vedením Zdenka Thůmy st. Letošní 
vodění medvěda bylo pro masky příjemné. Po letech 
nám počasí velmi přálo a během dne nás doprová-
zelo i sluníčko. Masopustní průvod se vydařil a všech-
ny masky se ve zdraví vrátily. 

Jako vždy jsme skončili v hospůdce Na Hřišti, kde 

se zpívalo, povídalo, vzpomínalo, plánovalo...
A tak to má být. Půst asi dnes nikdo držet nebude, 

je jiná doba, ale něco z té minulé přece jen stojí za 
to nezapomenout. O to se v Psárech snažíme a snad 
se nám to daří. Též nám dovolte poděkovat všem 
občanům, kteří štědře přispěli do kasiček, a našim 

ženám, které pro všechny připravily tradiční pohoš-
tění a na zahřátí nějakou tu kořaličku. Vše podpořil 
Obecní úřad Psáry. Výtěžek z masopustu věnují hasiči 
i sportovci na Den dětí, který se koná 2. 6. 2012 od 
13 hod.

Příští	rok	na	shledanou!

Vážení přátelé, poslední mužská bašta byla dobyta. 
Po dlouholetém obléhání a ostřelování ze všech stran 
jsme podlehli přesile divokých amazonek. Samozřejmě 
psáno s dávkou nadsázky. Po půlročních přípravách 
jsme založili hasičské družstvo žen.

Navázali jsme na dlouholetou tradici ženského 
družstva v Dolních Jirčanech, která sahá prakticky 
k založení našeho sboru v roce 1927. V počátcích se 
jednalo většinou o manželky zakládajících členů 
a  mimo cvičení s ruční stříkačkou měly na starost 
hlavně kulturní činnost, konkrétně organizování 
divadelních představení. Další úspěšné období bylo 
v osmdesátých a devadesátých letech, kdy ženské 
družstvo pod vedením pana Hubičky bylo velice 
úspěšné v soutěžích požárního sportu v okrese 
i v celém Středočeském kraji. Hybnou silou veškeré 
kulturní práce byly opět ženy, a tak se pod jejich 
vedením pořádaly akce pro děti, zábavy, výlety a jiné 
neméně úspěšné akce, které si jistě většina z vás 
z nedávné minulosti vybavuje. Bohužel toto družstvo 
zaniklo začátkem devadesátých let. Následně byla 
veškerá hasičina v našich, to znamená v chlapských 
rukách. Po celou dobu jsme se zaměřovali převážně 
na zásahovou činnost, tedy na represi, a na další 
činnost nebyl čas. 

Bohudík čas plyne, a tak se většina našich hasičů 
oženila a každý máme několik dětí. Padl nápad začle-

nit rodiny do našeho sboru, a obnovit tak družstvo 
žen a v budoucnu i družstvo dětí. Nápadu, tehdy 

Jirčanské hasičky Bc. Miloslav Burián,  
velitel JSDH Dolní Jirčany

Ing. Ivo Vondráček
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ještě vysoko v oblacích, se rázně chopila Evča Hůlová 
a začala jednat. Postupně vybírala uchazečky a zapl-
ňovala místečka v hasičském družstvu, a tak po 
dvaceti letech povstalo, jak Fénix z popela, hasičské 
družstvo žen. Páteř družstva tvoří sedm statečných 
žen, a to konkrétně: Naďa Raušerová – zdravotní 
sestra, Eva Hůlová – studentka, Vendula Zelová 
– t. č. na mateřské, Petra Slavatová – kadeřnice, 
Lucie Přibylová – t. č. na mateřské, Eva Ozanne 
– podnikatelka a Jana Remková – studentka. 
Velitelkou byla zvolena Eva Hůlová a již se začalo 
cvičit. Nejdříve proběhlo vstupní školení v hasičské 
zbrojnici a následně přerozdělení úkolů a míst v sou-
těžním družstvu a malé cvičení na jirčanském hřišti. 
Děvčata, dle slov jejich velitelky, si považují kolektiv, 
který je spolehlivý a kamarádský. Všechny vědí, co 
od sebe mohou očekávat. „Doufáme, že budeme jed-
nou stejně dobré jako naše vzory, kterými jsou naši 
mužští kolegové,“ uzavřela velitelka žen. 

Ženy chtějí nejen sportovat a reprezentovat sbor 
a obec, ale samozřejmě i pomáhat dobrovolným 
hasičům při různých akcích pořádaných v obci jak 
obecním úřadem (např. při MDD), tak jinými organi-
zacemi (např. sportovní akce). Čeká je ještě dlouhá 
cesta, ale mají naši veškerou podporu a budeme 
doufat, že splní naše a svá očekávání. Držíme dívkám 
palce!

Samozřejmostí byla naše další práce pro sbor. 
V  zimních měsících jsme na pozvání paní Martiny 
Běťákové předvedli dětem v jirčanské škole ukázku 
poskytování první pomoci. Děti si nacvičily volání na 
tísňovou linku a resuscitaci na cvičném modulu. 
V březnu jsme pořádali oblíbenou hasičskou zábavu 
a výjezdová jednotka absolvovala odborné školení 
u kolegů z HZS Praha. Nositelé dýchací techniky se 
tužili v cvičně zadýmených objektech v Lešanech. 
Další školení připravují naši kolegové z HZS Jílové. 
Již poněkolikáté jsme vyrazili na řeku Sázavu, na 
hasičské splutí této řeky na raftech. Pilně cvičíme 
a dopodrobna rozpracováváme zásahy u dopravních 
nehod. Budeme opět startovat na mistrovství repub-
liky ve vyprošťování osob z havarovaných automobilů, 
13. 5.  2012 v Milevsku. Další ukázky vyprošťování 
budeme realizovat ve Skochovicích a v Dolních 

Břežanech. Přijďte se podívat a spatříte věrně připra-
venou nehodu a kompletní zásah IZS. 

V našem plánu bude i letos sportovní příprava, 
tedy požární sport a dovednostní soutěž Železný 
hasič. Začínáme 26. 5. 2012 v Dolních Jirčanech, při 
prvním kole požárního sportu. Na Železného hasiče 
se chystáme do sousedního okresu Praha–východ. 

Začátek roku naštěstí nebyl v zásahové činnosti 
tak hektický jako rok minulý, ale jezdíme pořád. Máme 
za sebou několik planých poplachů ve školce ve 
Zdiměřicích a požáry v Jirčanech. Zde se naším včas-
ným zásahem podařilo zachránit obytný dům, který 
byl ohrožen požárem přístřešku, likvidovali jsme 
požár porostu v cihelně. Jednotka profesionálních 
hasičů z Jílového již po příjezdu nemusí zasahovat, 
vše je hotovo. Naplňujeme tak své heslo: POMÁHÁME 
– ZACHRAŇUJEME.

Přijďte	se	na	nás	podívat,	držte	nám	palce	
a hlavně…	užijte	si	krásné	jaro!

D
E

Děkujeme panu Tomáši Novotnému, jehož prostřednic-
tvím poskytla firma Johnson Controls International škole 
a školce grant ve výši $1000. Grant bude použit na nákup 
didaktických pomůcek pro školku a první třídy. Součástí 
pomoci je i dobrovolnická práce pro školu. Děkujeme!

Zápis do mateřské školy
V pátek 30. března byly do naší mateřské školky 

podány 104 přihlášky. Základní kritérium trva-
lého pobytu splňuje 101 přihlášené dítě. Pro příští 
rok budeme moci přijmout 25–30 nových dětí. 
Konečné číslo závisí na počtu odkladů školní 
docházky. Aby byl alespoň částečně kompenzo-
ván nepoměr nabídky a poptávky volných míst, 
obec Psáry ve spolupráci s Rodinným centrem 
Domeček a školou pro příští školní rok navýší 
kapacitu dětského klubu Klubíčko, a to na 32 
míst (12 polodenních a 20 celodenních). Docházka 
do Klubíčka bude po ukončení přijímacího řízení 
do mateřské školky nabídnuta dětem dle umístění 
v pořadníku. Věříme, že se tak podaří umožnit co 
největšímu počtu tříletých dětí zapojit se do 
kolektivu.

Škola Mgr. Martina Běťáková, zástupkyně ředitelky školy

Zápisy, strategie, aktuality

Perníková chaloupka 
všemi smysly

27. března proběhlo první 
z cyklu setkání nad pohádkou 
pro nejmenší a hned na poprvé 
přišlo 22 dětí. Interaktivní pro-
gram se uskutečnil v zasedací 
místnosti obecního úřadu 

a  v  obecní knihovně. Děti 
pohádku slyšely, viděly, 

samy si zkusily sednout 
na lopatu, hledaly cestu 

z bludiště, samy vytvářely papí-
rové perníčky a ty opravdové 
perníčky na závěr mohly nejenom 
očichat, ale dokonce i ochutnat. 
Akci organizuje Rodinné cent-
rum Domeček ve spolupráci 
s obcí Psáry, program moderuje 
Petra Honková, dětská knihovnice 
a lektorka klubu Klubíčko.

Další setkání, tentokrát 
s pohádkou O třech prasátkách, 
proběhne ve úterý 15. 5. opět od 
15.30  hod. v  zasedací místnosti 
obecního úřadu.

Ředitelka Základní školy 
a Mateřské školy Psáry, okres Praha 
– západ vypisuje výběrové řízení 

na obsazení místa učitele základní 
školy, speciálního pedagoga 
a vychovatele školní družiny.

Přihlášky zasílejte na 
 reditelka@skolapsary.cz 

do 15. 5. 2012.

Strategie pro příští školní rok
Vzhledem k velkému počtu budoucích prvňáčků 

(53 zapsaných) budou v příštím školním roce otevřeny 
tři 1. třídy. Současná 1. A a 1. B budou spojeny do 
jedné 2. třídy o max. 30 žácích s trvalou přítomností 
asistenta pedagoga. Pokud neodejde min. 3 a více 
druháků na školy s rozšířenou výukou, s největší 
pravděpodobností budou zachovány dvě 3. třídy, 
a dále jedna 4. a jedna 5. třída. Od září plánujeme 
rozšířit pedagogický sbor o dalšího asistenta peda-
goga a speciálního pedagoga, abychom zajistili ve 
stávajících podmínkách kvalitní vzdělávání a indivi-
duální přístup pro všechny bez rozdílu.
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Opravdu jsme létali
15. 3. zažili žáci 1. B a čtyři čtvrťáci společně s pí 

učitelkou Gajdošovou nevšední zážitek. Při mimo-
školní akci vyjeli do výcvikového střediska s trena-
žéry na letiště Ruzyně. Nejdříve se dozvěděli základní 
informace o práci pilotů a letušek, a také trochu z his-
torie ČSA. Pak si každý vyzkoušel na trenažéru řídit 
opravdové letadlo, rozjezd, stoupání, kroužení nad 
Prahou a přistání. Simulace poruchy na rozjezdové 
dráze, požár v letadle i nutnost použití kyslíkových 
masek a následná evakuace byly výjimečnými zážitky. 
Pracovníci letiště jsou velcí profesionálové a program 
měli pro děti skvěle připravený.

Poděkování patří mamince Petře Košťákové, která 
vše zařídila, manželům Mitiskovým, Valentovým, 
Dzianovým, dědečkovi Pavlu Birnerovi a paní 
Košťákové za bezpečné odvezení na letiště a přive-
zení zpět ke škole.

První jarní den prožili páťáci trochu jinak 
než většinu ostatních dnů školního roku.

S paní učitelkou Evou Matysovou vyrazili na 
památný Vyšehrad, kde si připomněli jak nejzná-
mější pověsti o Libuši, tak i některé známé spisovatele 
a umělce, kteří odpočívají na zdejším hřbitově.

Když všichni načerpali energii z Čertových sloupů 
a splnili soutěžní úlohy, seběhli na nábřeží, odkud 
odjeli na Karlovo náměstí. V prostorách Novoměstské 
radnice společně s paní učitelkou Lenkou Matoušovou 
navštívili Neviditelnou výstavu. Děti si na vlastní kůži 
prožily pocity nevidomých lidí při každodenních 
činnostech. I tato „vyučovací hodina“ měla pro žáky 
velký význam. Uvědomili si, jak se tito lidé cítí, a  vět-
šina z nich si začala více vážit svého zdraví.

Pololetní projekt 4. třídy
4. třída od února zahájila projekt Moje encyklo-

pedie – Příroda v proměnách roku. Na začátku si 
žáci sami třídili své nápady, myšlenky a tipy a vytvořili 
tzv. myšlenkovou mapu – co všechno by chtěli sami 
zpracovávat, jakými tématy se zabývat v oblastech: 
rostliny – živočichové – přírodní jevy v průběhu ročních 
období. Po zimě, zimování zvířat atd. nyní přibývají 
informace o jaru v přírodě.

Děti si průběžně doplňují a třídí informace získané 
z internetu, encyklopedií, od rodičů i z vycházek do 
přírody, a ty pak následně výtvarně zpracovávají. 
Téměř všichni pracují s velkým zaujetím, odvádějí 
velký a kvalitní kus práce.

Broučci vítali jaro
My, Broučci z mateřské školy, jsme vítali první jarní 

den tím, že jsme si zaseli semínka řeřichy a pozoro-
vali, jak nám roste přímo před očima. Na příchod 
Velikonoc jsme se také pilně připravovali. Vyráběli jsme 
nádherné zdobené kraslice, vykrajovali vajíčka z tvrd-
noucí hmoty a lepili roztomilé slepičky. Navíc jsme se 
naučili i mnoho krásných jarních písniček, básniček 
a koled a vyprávěli jsme si o velikonočních zvycích. 

Velikonoční tvoření u Sluníček
 Velikonoce, svátky jara, si děti ze Sluníček opravdu 

užily. Seznámily se s průběhem velikonočních svátků, 
naučily se velikonoční koledy, ale nejvíce děti zaujaly 
dílničky. Měly možnost malovat vajíčka, tvořily z papí-
ru a rodičům vyrobily velikonoční přáníčka. Naši 
předškoláci se naučili zasít obilí, které v dalších dnech 
sledovali, jak jim roste. Důležité je, že si děti vzájemně 
pomáhaly a podporovaly se při tvořivých 
činnostech.

První jarní den u Motýlků
První jarní den Motýlkové oslavili v zeleném – 

barvou jara, a to společně s Rákosníčkem, jenž jaro 
pro děti pomocí kouzelné hůlky vyčaroval. Počasí 
bylo vskutku nádherné, plné hřejivého sluníčka, 
modrého nebe a svěžího jarního vzduchu. Děti si 
s malým zeleným mužíčkem povídaly o počasí typic-
kém pro jarní období a díky úsměvným příběhům 
z knihy „Rákosníček a počasí“ se hravou formou učily 
rozlišovat charakteristické znaky jednotlivých ročních 
období.

Projektový den: Přírodní úkazy – sopka
Žáci 5. třídy si ve skupinách, pod vedením třídní 

učitelky Moniky Wills, vyrobili názornou ukázku 
erupční činnosti. Na vlastnoručně vyrobených 
modelech si předvedli, jak vypadá výbuch sopky. 

Každá skupina si vybrala jednu z nejznámějších 
sopek, o které dále vytvořila výtvarnou prezentaci 
v anglickém jazyce.

Na Den učitelů se ve 4. třídě vyměnily role
Paní učitelka zasedla do školních lavic mezi své 

žáky a někteří z nich se naopak stali vyučujícími. 
Tématem byly vzory podstatných jmen. Děti se své 
úlohy ujaly velmi zodpovědně, látku nejen prezen-
tovaly, ale dokonce připravily cvičení, kvízy, hádanky 
a také ceny pro vítěze. Poutavou formou si všichni 
procvičili své znalosti a zažili spoustu legrace. A nej-
lepší „malí učitelé“ byli odměněni velkým 
potleskem.

Učení, které všechny baví
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Pro někoho je rybaření celoživotním koníčkem, 
cílem všech volných chvil i dovolených, pro jiného 
nepochopitelný způsob trávení času a „tiché 
bláznovství“. 

Pokud jste i vy zatoužili strávit léto u vody nejen 
koupáním, máte několik možností, jak si legálně 
ověřit, zda je rybaření pro vás tím správným 
koníčkem.

Nejsnazší a nejrychlejší cestou je vyhlédnout si 
některý ze soukromých rybníků v okolí, domluvit se 
se správcem či majitelem a od něj si koupit povolen-
ku, jejíž doba platnosti bývá od několika hodin až po 
jeden rok. Pravidla rybolovu určuje každý vlastník 
sám a mohou se lišit od podmínek na revírech spra-
vovaných Českým rybářským svazem. Patří mezi ně 
například způsob chytání, lovná míra, doba lovu, 
počet prutů atd. Cena povolenek se odvíjí od místa 
i doby platnosti a pohybuje se v řádech desetikorun 
až tisíců. Mezi nejbližší rybníky v okolí patří například 
Kukalák a Lůžko v Horních Jirčanech, Vestecký rybník 

ve Vestci, Mordýřka v Libni či Mlýnský rybník 
v Olešovicích.

Pokud toužíte lovit ve vodách ve správě Českého 
rybářského svazu a stát se jeho členem, musíte se 
vyzbrojit trpělivostí, která se ostatně od rybářů oče-
kává, a absolvovat menší administrativní kolečko. 

To začíná u nejbližší místní organizace Českého 
rybářského svazu (dále jen MO ČRS), která je pro 
občany Dolních Jirčan a Psár nejblíže v Jílovém 
u Prahy. Seznam všech organizací najdete na www.
rybsvaz.cz. Zde podáte přihlášku, a po příslušném 
školení složíte zkoušku ze základních znalostí 
z oblasti rybářství, biologie ryb a právních předpisů 
upravujících lov ryb (test si lze vyzkoušet online na 
výše uvedeném webu). 

Pokud test úspěšně absolvujete, vydáte se s osvěd-
čením pro rybářský lístek na příslušný obecní úřad 
obce s rozšířenou působností nebo obce s pověře-
ným obecním úřadem, v jehož obvodu máte trvalé 
bydliště. Pro občany naší obce je to od července 

loňského roku OÚ Jesenice, Odbor život-
ního prostředí a výstavby (pozor – do 
července 2011 se jezdilo na MÚ 
Černošice!). Na místě vyplníte 
žádost a předložíte osvědčení 
o zkouškách nebo dřívější rybář-
ský lístek, občanský průkaz (u osob 
mladší 15 let prohlášení zákonného 
zástupce), cizinec cestovní pas. 
V pokladně zaplatíte správní popla-
tek a v kanceláři vám vydají rybářský 
lístek, který je platný pro celé území ČR 
na dobu 10 let (500 Kč), 3 let (200 Kč) nebo 
1 roku (100 Kč). Ceny za lístek pro osoby mladší 15 let 
jsou poloviční. 

S „uloveným“ rybářským lístkem jedete zpět na 
příslušnou MO ČRS, kde vám vydají členskou legi-
timaci a kde zaplatíte zápisné, což je jednorázový 
vstupní peněžitý příspěvek organizaci. O jeho výši 
rozhoduje příslušná MO ČRS (v Jílovské MO je příspěvek 
200 Kč pro dospělé). Peněženku však rozhodně ještě 
nezandavejte, čeká vás uhrazení ročního členského 
příspěvku ČRS, který je pro dospělého 400 Kč, pro 
mládež od 16 do 18 let 200 Kč a pro děti do 15 let 
100 Kč. Dále musíte počítat s tím, že společně s člen-
stvím v MO ČRS berete na sebe závazek odpracování 
určitého počtu brigádnických hodin, ze kterých se 
lze ale vykoupit finančně. V Jílovém tento poplatek 

nyní činí 500 Kč.
Jakmile jste se stali vlastníky rybář-

ského lístku, stojíte před rozhodnu-
tím, jaký druh povolenky k rybolo-
vu zvolit. Platnou jen pro jeden 
revír nebo pro celou ČR, pro pstru-
hové či mimopstruhové revíry, 
s platnosti od jednoho dne až po 

roční. Ceny pro dospělé se pohybují 
od stovek korun až po několik tisíc. 

V tuto chvíli se vám zúročí energie 
vynaložená pro získání členství v ČRS, 

protože ceny povolenek pro nečleny jsou troj 
až čtyřnásobně vyšší než pro členy.

Vše je vyřízeno, zaplaceno, takže nezbývá než zajít 
do některé ze specializovaných prodejen s rybářskými 
potřebami, nechat si poradit při výběru rybářského 
náčiní, připravit správnou návnadu a vyrazit k vodě. 
Všichni rybáři, které znám, tvrdí, že není nic krásněj-
šího než chvíle, které stráví rybařením. Čas strávený 
na rybách se prý navíc do života nepočítá a je bonu-
sem navíc. Možná se vám zalíbí i přísloví, které zdobí 
řadu rybářských webů. Co na tom, že totéž používají 
myslivci, hasiči, zahrádkáři…

Chceš-li být šťastný jednu hodinu, opij se. Chceš-li 
být šťastný tři dny, ožeň se. Chceš-li být šťastný celý 
život, staň se rybářem

Petrův	zdar!

Rybaření Lucie Libovická a Michal Málek

Jen ho nechte, ať si chytá!

Důležité kontakty:
Stránky Českého rybářského svazu:
	 www.rybsvaz.cz

MO Jílové u Prahy, Holíkova 471, Jílové u Prahy, 
tel. 603 246 537, p. Rosenbaum,  
e-mail: r.v.r@worldonline.cz

OÚ Jesenice, Odbor životního prostředí a výstavby, 
oddělení životního prostředí (2. patro).
Ing. Jaromír Jelínek, tel. 245 932 450
Úřední hodiny pro vydání rybářského lístku:

Pondělí 8.00–12.00 13.00–17.30
Úterý 8.00–12.00 13.00–16.00
Středa  8.00–12.00 13.00–17.30
Čtvrtek  8.00–12.00 13.00–16.00
Pátek  pouze po telefonické domluvě 

Webové stránky, na kterých najdete spřízněné 
rybářské duše a spoustu informací, postřehů 
a  článků: www.mrk.cz,	www.chytej.cz

Rybářský kroužek pro děti:
	 www.dolnobrezanskabelice.cz

Uspěli byste v testu rybářských 
znalostí?
1)  Jestliže se u ryb s dvojitým plynovým měchý-

řem (kaprovité) zvětší objem v zadní části 
měchýře a ryba se při tom pohybuje vpřed, 
tato ryba bude plavat 

a) prudce vpřed,
b) šikmo vzhůru,
c) šikmo dolů.
2)  Kdy je v mimopstruhovém rybářském revíru 

hájen okoun říční? 
a)  od 16. března do 15. června,
b)  nemá stanovenu dobu hájení,
c)  od 1. ledna do 15. června.
3)  Při lovu přívlačí v rybářských revírech pstru-

hových je povoleno používat vláčecí nástrahy 
opatřené nejvýše 

a)  jedním jednoháčkem, dvojháčkem nebo 
trojháčkem,

b)  třemi jednoháčky, dvojháčky nebo trojháčky,
c)  dvěma jednoháčky, dvojháčky nebo trojháčky.

Správné odpovědi: 1c, 2b, 3a
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Lidský život není bohužel tak dlouhý, abychom 
mohli poděkovat panům Františku Kosteleckému, 
Karlu Baxovi či Antonínu Jeřábkovi, kteří v únoru 
roku 1932 založili fotbalový klub Čechoslovan 
Dolní Jirčany, který dodnes sdružuje nejen fotbalové 
nadšence, ale nově i nohejbalisty. Kronika klubu se 
nedochovala, a tak jsem si o historii Čechoslovanu 
povídala nad několika starými fotkami s místními 
pamětníky, kteří se na práci Čechoslovanu v minulých 
letech podíleli. S panem Ladislavem Veselým (jed-
natel klubu 1969–89), Josefem Mlejnkem (hospodář/
pokladník 1969–86) a Františkem Hájkem (hráč, 
předseda, brigádní referent, správce v letech 1977–90). 
Zázemí ke schůzce nám poskytl pan Jiří Olmer, 
majitel tenisového areálu Olten, který místnímu 
sportu i správě fotbalového hřiště společně s Ivanem 
Kolářem nezištně věnoval a stále věnuje velké množ-
ství času. 

Čechoslovan Dolní Jirčany byl založen v únoru 
roku 1932, tj. dva roky poté, co vznikl fotbalový klub 
v Psárech. Dnešní mladí fotbalisté by těžko věřili, že 
jejich předchůdci tehdy jezdili k zápasům na valníku 
za traktorem či na kolech a dresy si pral každý hráč 
doma. Přesto radost ze sportu a společného setkávání 
byla ohromná. Po skončení mnoha turnajů následo-
vala zábava, dechovka za účasti velkého množství 

diváků hrávala někdy i na hřišti. Tradičními soupeři 
bývaly Břežany, Jesenice, Psáry, Točná, Vestec, 
Okrouhlo, Libeř, Jílové, Čakovice, Požáry a mnoho 
dalších. V letech 1955 až 1968 fotbalové dění v obci 
utichlo, což bylo podle pamětníků kromě jiného 
zapříčiněno jak nedostatkem mladých hráčů, tak 
i  nepříznivým společenským klimatem v obci, ze 
které byla v rámci kolektivizace vystěhována řada 
sedláckých rodin. Hřiště zůstalo nevyužité. 

Po roce 1968 nastala příznivá doba pro znovu-
obnovení Čechoslovanu, a to zejména díky dorůs-
tající generaci silných poválečných ročníků, ze kterých 
se rekrutovala řada mladých fotbalových nadšenců. 
Cílem nově zvoleného výboru bylo přivést několik 
hráčů ze Psár, kde v té době hrála řada lidí z Dolních 
Jirčan, zaregistrovat je a doplnit dalšími hráči. Dalším 
úkolem bylo prostřednictvím sbírky v obci vybrat 
peníze potřebné k nakoupení dresů, sítí a míčů. 
Výtěžek cca tři tisíce korun pokryl nákup nejnutněj-
šího vybavení. V červenci 1969 ale Čechoslovan stál 
před mnohem větším úkolem, kterým bylo vybudovat 
z nevyhovujícího starého a úzkého hřiště moderní 
plochu pro hru a zrekonstruovat zázemí. Pro rozšíření 
bylo potřeba připojit část pozemku, který byl ve 
vlastnictví rodiny Olmerových, v té době žijící 
v Horních Měcholupech. Pozemek o rozloze 1420 m2 

pan Miroslav Olmer (otec majitele tenisového centra 
Olten) obci daroval. Začátkem 70. let vybudovaly 
Pražské cihelny (později Tondach) v Dolních Jirčanech 
závod. Díky spolupráci s továrnou, která zapůjčila 
těžkou mechanizaci, tisícům odpracovaných hodin 
členy SK a občany obce a také díky dobré spolupráci 
s obcí, která místní fotbal jak v minulosti, tak dosud 
vždy podporovala, se podařilo hřiště upravit natolik, 
aby na jaře roku 1974 bylo oficiálně schváleno pro 
mistrovská utkání. Pánové Veselý a Mlejnek například 
vzpomínají, jak ručně na vozíku táhli z cihelny roury, 
ze kterých poté pan Jeřábek z kovárny svařoval bran-
ky, které jsou na hřišti po několika úpravách dodnes. 
Velký sklon hřiště se bohužel díky skále na horní 
podélné hraně odstranit nepodařilo. Současně s úpra-
vou hřiště prošly rekonstrukcí a stavebními úpravami 
i šatny, které tak hráčům A mužstva, dorostu, pří-
pravce a žákům poskytly lepší zázemí. Po dlouhých 
letech tak mohli jirčanští trénovat a hrát doma, aniž 
by využívali hřiště v Psárech. Od roku 1968 se ve 

výboru SK Čechoslovan vystřídala řada lidí, kteří 
místnímu sportu obětovali svůj volný čas. Patřili mezi 
ně například F. Kohout, A. Adámek, J.  Bezouška, 
V. Menda, V. Mlejnek, P. Mlejnek, J. Kalousek, F. Hájek, 
J. Malec, J. Zela, J. Hruška, B. Baxa, J. Poslušný a řada 
dalších.

Budova na hřišti prošla v letech 1982–85 dalšími 
úpravami. Kabiny byly zrekonstruovány, přistavěn 
sklad, kabina rozhodčího a zejména tolik potřebná 
umývárna a WC. Přední veranda se zábradlím byla 
zastavěna a přibyl objekt, který je nyní využíván jako 
restaurace. 80. léta přinesla i řadu sportovních úspě-
chů, několik let se hrála 2. třída, dvakrát se bojovalo 
o postup do 1. B třídy. V těchto letech kromě A muž-
stva hrálo i B mužstvo, netrénoval však už dorost, 
jen žáci. Ti fungovali až do sezony 1998–99, kdy 
zmizeli z jirčanské fotbalové scény. Další rozšíření 
kabin o samostatnou kabinu pro mládež a novou 
kabinu pro rozhodčí proběhlo v roce 2009 za výrazné 
pomoci hlavního sponzora Stavingu Olomouc s. r. o. 
I když to není ještě konečné řešení, přibližuje se 
obvyklým prostorům pro sportování v 21. století. 
V roce 2011 se obnovilo fotbalové družstvo žáků, ve 
kterém je nyní cca 30 chlapců. V současné době se 
hraje 4. třída a všichni doufají ve zlepšení situace. 
Současným předsedou fotbalového klubu je Ing. 
Miroslav Zanáška. 

Od března 2011 byl pod hlavičkou SK Čechoslovan 
Dolní Jirčany zaregistrován nohejbalový oddíl mužů, 
který letos v dubnu zahajuje svou první soutěžní 
sezonu. Prvním předsedou je Ivan Nejedlý. 
Nohejbalisté jsou velmi aktivní, již od podzimu pilně 
trénují v nafukovací hale a stačili uspořádat několik 
turnajů. Do prvního soutěžního ročníku jim přejeme 
dobrý start!

Na závěr je potřeba poprosit o shovívavost všechny 
pamětníky, kteří možná právě kroutí hlavou nad 
různými nepřesnostmi v datech či událostech, které 
jsme popsali. Vzhledem k absenci jakýchkoliv písem-
ných historických pramenů a dlouhým osmdesáti 
letům trvání klubu jsme také nemohli zmínit všechna 
jména činovníků SK Čechoslovan, kteří věnovali svůj 
čas a energii pro jeho rozvoj, a tímto jim 
děkujeme. 

Sportu	zdar!

Sport Lucie Libovická ve spolupráci s místními pamětníky

80. výročí založení SK Čechoslovan Dolní Jirčany
Zveme vás na oslavu
80 let od založení 
SK Čechoslovan 

Dolní Jirčany,
která proběhne 16. června 

na hřišti v Dolních Jirčanech
10.45 zahájení, uvítání účastníků
11.00–12.00 mladší přípravka 
12.00–13.00 starší přípravka
13.00–14.00  „Chvilka historie“ – krátký 

proslov, účast obce, předání 
charitativního šeku ve výši 
25.000 Kč

14.00–15.00  stará garda
15.00–16.00  „B“ tým vs Real Top Praha 

(herci z filmu Okresní přebor)
16.00–17.00  „A“ tým vs Pikovice – 

 mistrovské utkání
19.00 koncert skupiny Fishmeni

D
E Středočeský fond sportu a volného času schválil dotaci 

pro SK Čechoslovan ve výši 38 tisíc. Dotace je určena na 
rozvoj fotbalového družstva žáků. Děkujeme!

A mužstvo, 1984–1985 Fo
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Jak je to po roce provozu? Zanedlouho, přesně 
20. 5. 2012, uplyne rok od zahájení provozu teniso-
vého centra OLTEN CZECH TENIS v Dolních 
Jirčanech. Byl to rok úspěšný? Domnívám se, že ano. 
Zahájili jsme nesměle, lidé se o nás dozvídali pomalu, 
přestože jsme investovali dost finančních prostředků 
do inzerce, navigačního systému, venkovních reklam-
ních ploch či letáků. Ale Ti, co nás „našli”, odcházeli 
spokojeni, a to jak s hrací plochou kurtů, tak zázemím 
a obsluhou. Velice dobře se nám osvědčil rezervační 
systém, kterým se klienti mohou samostatně rezer-
vovat kurt. 

I když loňské léto nebylo teplotně optimální, hrálo 
se u nás poměrně hodně, a to především z toho 
důvodu, že skladba podloží kurtů je celoplošně pro-
pustná, a už 10 minut po dešti nám volali klienti, že 
by přišli. Velice rádi jsme odpovídali, přijďte, kurty 
jsou v pořádku. Zimní sezónu jsme zahájili již 
v  nové nafukovací hale, která je postavena přes 
dva kurty, které mají díky několikerému lajnování 
multifunkční využití.

Když se podíváme do evidence hráčů, máme již 
178 „zaregistrovaných” klientů (to jsou pravidelní 
návštěvníci, kteří plně využívají náš rezervační systém) 
a nejméně stejný počet těch, kteří se objednávají po 

telefonu nebo přijdou tzv. „na ostro” a spoléhají, že 
nějaký kurt bude volný. V letní sezóně se nám něko-
likrát stalo, že žádný ze šesti kurtů volný nebyl.

Zvláštní kapitolou je tenisová školka, kde pracují 
dvě naše trenérky a jedna trenérka k nám přestoupila 
na celou zimní sezónu se svou klientelou. Vývoj počtu 
dětí měl stoupající tendenci a na konci léta jsme 
trénovali cca 50 dětí. V zimní sezóně došlo zpočátku 
ke snížení počtu dětí, ale v současnosti jich máme 
již téměř 60 a navíc předběžné informace, že jejich 
počet v letní sezóně poroste.

Nehraje se u nás ale jenom tenis. Navázali jsme 
spolupráci s místní školou a téměř všechny hodiny 
tělesné výchovy se odbývají v tenisové hale. Docházejí 
sem i fotbalisté, především žáci – přípravka 
SK Čechoslovan Dolní Jirčany, muži SK Libeř a v nepo-
slední řadě nově založený oddíl nohejbalu, který 
na zdejších kurtech bude hrát svoji první soutěžní 
sezónu. Nebylo by galantní nevzpomenout na naše 
ženy a dívky, které zahájily pravidelné hodiny 
volejbalu. 

Není toho na necelý rok provozu dost? Já se 
domnívám, že jsme udělali spoustu radosti občanům 
místním i přespolním. Těšíme se na Vás, přijďte si 
zahrát nebo posedět, budete vítáni. 

Sport

Ohlédnutí za první sezónou
Jiří Olmer, jednatel OLTEN Czech s. r. o.

6 tenisových kurtů  
s umělým povrchem

Provozní doba: Po–Ne 8–22 hodin
Rezervace: tel.: 606 625 265
e-mail: info@tenis-olten.cz

www.tenis-olten.cz

HALA – do 30. 4. 2012

VENKOVNÍ KURTY JSOU JIŽ V PROVOZU

Volejbal v Jirčanech
Volejbal ve své původní podobě byl vymyšlen již 

v roce 1885 jakýmsi Williamem G. Morganem, a to 
kupodivu nikoli v Čechách, nýbrž v Americe. První 
mistrovství světa se ale konalo již u nás, a to v roce 
1949 v Praze. Jako sport olympijský se volejbal včetně 
jeho plážové varianty hraje po celém světě, neméně 
oblíbené jsou pak i jeho rekreační, nesoutěžní vari-
anty – debly nebo mixy.

Toliko k historii – současnost volejbalu jsme si 
připomněli 10. března tohoto roku, a to uspořádáním 
nultého ročníku Dolnojirčanského volejbalového 
turnaje smíšených družstev, který se konal v multi-
funční nafukovací hale společnosti OLTEN CZECH. 
Účast byla hojná a dostavili se hráči a hráčky nejenom 
z naší obce, ale i z obcí přilehlých (Praha a další). 

Samotný turnaj byl zahájen slavnostním přípitkem 
a po rozdělení do dvou skupin začaly líté boje sedmi 
družstev (v sestavě vždy 2 kluci a 3 holky) o nový 
putovní pohár pro vítěze. Mazané ulívky byly střídány 
tvrdými smeči následovanými obětavými obrannými 
zákroky až na hranici sebelikvidace. Mnozí tak zjistili, 
že ač je volejbal nazýván sportem nekontaktním, je 
cítit i „nekontakt“ s míčem, podlahou, neřkuli se 
spoluhráčem. V některých fázích zápasů by zřejmě 
pouze záběry vysokorychlostní kamerou dokázaly 
zachytit trajektorii míče či bleskový pohyb hráček 
a hráčů na kurtech. A na jiných turnajích tak aktuální 
využívání jestřábího oka zde nemuselo být uplatněno 
ani jednou, z důvodu vysokého smyslu pro fér hru 
všech zúčastněných (a nebo možná proto, že jsme jej 
zapomněli nainstalovat). 

Přestože má volejbal přesně stanovená pravidla, 
jejichž výčet včetně komentářů by vydal na slušně 

tlustou knihu, na našem turnaji platila pravidla pouze 
dvě, vycházející ze samotného názvu volejbalu: volley	
=	na	zem	můžou	spadnout	všichni,	jenom	ne	balón	
a	ball	=	hraje	se	to	s	mičudou. Ostatní pravidla byla 
aplikována velice volně s využitím všech úlev pro 
zvýšení plynulosti a atraktivity hry. Novodobá úprava, 
která umožňuje i hraní nohou, našla uplatnění u mno-
hých hráčů a v podání zúčastněných jirčanských 
fotbalistů byla dovedena téměř k dokonalosti jak při 
obranných, tak i útočných úderech. Finálový boj 
přinesl vyrovnanou dramatickou bitvu o každý bod 
a díky nutnosti zvítězit dvoubodovým rozdílem se 
na konečném skóre objevila čísla málokdy vídaná. 

Nutno konstatovat, že turnaj se opravdu zdařil, 
a to jak po herní stránce, tak i po stránce zázemního 
servisu zajištěného rodinou Olmerů. A vítězi? Vyhráli 
jsme všichni, první může být ale jenom jeden, a tak 
si na závěr připomeneme vítěznou sestavu družstva 
BOMBS: Lenka Dostálková, Pavla Nováková, Kristýna 
Hrdá, Tomáš Pecháček a na konec Kent Wills jako 
připomínka, že se jednalo o turnaj s mezinárodní 
účastí. 

Ivan Kolář, člen výboru SK Čechoslovan 
Dolní Jirčany

HLEDÁM PANÍ NA 
ÚKLID ROD. DOMU.

Úklid 1 x do týdne 
na 6 hod.

Tel. 731 156 471, Psáry
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Fotbalový klub SK Rapid Psáry oznamuje, že stále probíhá nábor 
ročníků 2004–2008 do „mladší přípravky“ a „mini přípravky“. 

Hledáme nové talenty a budoucí opory SK Rapid Psáry.
Zájemci se mohou hlásit na tel. čísle 602 285 166 – pan Zeithaml Jan.

Fotbalisté SK Rapid Psáry mají zatím dobře našláp-
nuto do okresního přeboru. Je to sen všech funkcio-
nářů, hráčů, fanoušků a příznivců. Je zatím předčasné 
se radovat, ale veškeré úsilí výboru a hráčů k tomu 
směřuje. Tým se může pochlubit také novými posi-
lami – Pavel Kuka junior, Arbnor Nreka (Pato), 
Daniel Šmejkal a Michal Mareček. Ještě zbývá 
hodně zápasů do konečného zúčtování, ale s pod-
porou fanoušků a příznivců by se to konečně mohlo 
podařit.

Vyzýváme proto všechny, aby přišli podpořit náš 
tým na všechny zápasy a vytvořili tak pohodové 
prostředí pro výborné výkony našich hráčů. Určitě 
pak všichni budeme odměněni krásným zážitkem 
z nádherné hry nazývané fotbal.

Veškeré informace, zajímavosti, výsledky a termíny 
zápasů najdete na webových stránkách SK Rapid 
Psáry – www.rapid-psary.cz.

Sport Václav Novák, člen výboru SK Rapid Psáry

Boj o postup do okresního přeboru pokračuje 

Zleva – Nreka (Pato), Šmejkal, Kuka junior

Zleva shora –  Šmejkal, Kozel, Horký, Dubský, Závodský, Kuka, Barták,  
Kuka junior, Nreka (Pato), Zeithaml, Vizvári, Jurásek

FOTBALOVÉ TABULKY
údaje převzaté z webových stránek ČMFS 
k 23. 4. 2012 (bez záruky)

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

1. Psáry A 18 16 1 1 90:26 49 (22)

2. Vestec 18 3 2 3 78:27 41 (14)

3. Davle 18 12 0 6 42:29 36 (9)

4. Radlík 18 11 2 5 51:31 35 (8)

13. Slapy 18 3 0 15 30:67 9 (-18)

14. Hradištko B 18 2 0 16 24:81 6 (-21)

Poslední zápas 21. 4.  Psáry A – Hvozdnice B 4:1 (1:1)
Branky: před uzávěrkou neuvedeno

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

1. Štěchovice B 17 14 1 2 60:16 43 (19)

2. Pikovice 16 12 2 2 57:23 38 (14)

3. Okrouhlo 17 9 3 5 53:32 30 (3)

4. D. Jirčany A 16 9 2 5 49:25 29 (5)
5. K. Přívoz 16 9 2 5 47:24 29 (5)

6. Zlatníky 17 9 2 6 29:29 29 (5)

7. Libeň 16 8 3 5 33:29 27 (3)

8. Libeř B 17 7 2 8 31:33 23 (-4)

9. Vestec B 17 6 3 8 40:58 21 (-3)

10. Psáry B 16 4 2 10 24:37 14 (-10)
11. Průhonice B 17 4 0 13 23:51 12 (-15)

12. Vrané B 17 3 2 12 20:52 11 (-16)

13. D. Břežany B 17 1 2 14 22:79 5 (-19)

Poslední zápasy 21. 4.  D. Jirčany A – Průhonice B 4:0 (2:0)
Branky: Líbal Petr 4

  Psáry B – K. Přívoz 1:1 (1:1)
Branky: Rusek Libor – nehlášeno

TABULKA – A3B – IV. třída – skupina B
Rk. Tým Záp + 0 – Skóre Body (Prav)

1. Dobřichovice B 17 13 2 2 68:24 41 17
2. Kytín 17 11 1 5 43:27 34 10

8. Vonoklasy B 17 8 0 9 34:41 24 0
9. Čisovice B 16 7 2 7 39:42 23 (-1)

10. Davle B 16 4 3 9 27:51 15 (-9)
11. D. Jirčany B 17 4 2 11 36:46 14 (-10)
12. Kazín B 17 3 2 12 32:45 11 (-16)
13. Měchenice B 16 1 0 15 20:59 3 (-21)

Poslední zápas 21. 4.  Nučice – D. Jirčany B 1:0 (1:0)
Branky: Stočes Libor

NÁVŠTĚVY VETERINÁŘE  
u Vás doma. 

20 let praxe. Bez stresu 
z dopravy a čekání, individuální 
přístup. Zázemí moderní kliniky. 

Tel.: 723 017 987
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 y 30.  4. Pálení čarodějnic na hřišti v Dolních 
Jirčanech, opékání buřtů pro děti zdarma, klobásy 
z udírny a jiné pochutiny, večer bude hrát skupina 
FISHMENI.

 y 30. 4., 18 hod. Na hřišti v Psárech opékání buřtů 
pro děti zdarma, poté přesun k velkému ohni 
Na Vápence (viz plakát napravo).

 y 2. 6., 13 hod. Dětský den na hřišti v Psárech. Pro 
děti budou připraveny zajímavé soutěže v deseti 
disciplínách o ceny, tombola – každý vyhrává. 
Přijďte prožít s dětmi příjemný den.

9. 6., 13 hod. – Šmoulí Dětský 
den v Dolních Jirčanech 

Modré postavičky s bílými čepičkami jsou vítány! Na 
programu: soutěže pro děti, odměny pro každého 
účastníka, ukázky práce hasičů, jejich techniky a vyba-
vení potřebného pro záchranné práce, skákací hrad, 
výtvarné dílny, ježdění na koni, občerstvení. Dětský 
den pořádá SK Čechoslovan ve spolupráci s obcí. 

 y 8. 9., 13.30 hod. 1. pohádkový les
Start i cíl – na hrázi rybníka Kukaláku.
Více informaci najdete v příštím Zpravodaji.

Zámek Štiřín
Ringhofferova 711, Štiřín, 251 68 Kamenice
web: www.stirin.cz
 hotel.zamek@stirin.cz
	  255 736 111
11. 5., 19.30 hod. 300–400 Kč
Recitál Báry Basikové
27. 5., 17 hod. 250 Kč
Jiří Bárta (violoncello), Jan Čech (klavír)
RUBINSTEIN – BRAHMS

Společenské centrum Kamenice
Ringhofferovo nám. 434, 251 68 Kamenice
/fax: 323 672 643
e-mail: kckamenice@volny.cz
15. 5., 19.30 hod. „Bez náhubku“ 180 Kč
Recitál Josefa FOUSKA
Připravujeme podzim 2012
19. 9., 19.30 hod.  300/280 Kč
„Hvězdy, jak je neznáte“
Talk show s Evou Holubovou a Janem Budařem
11. 10., 19.30 hod. 250–350 Kč
„Žena vlčí mák“ – vlídná komedie o  lásce, která 
přichází v každém věku. Herecký koncert Hany 
Maciuchové ve stylu představení Můj báječný rozvod 
(E. Balzerová) a Shirley Valentine (S. Stašová)

Společenské centrum Jesenice
Budějovická 303, 252 42 Jesenice
Přihlášky, informace a vstupenky:
 603 232 116, 603 525 034, 241 021 747
www.kcjesenice.cz, e-mail: dance.novacek@volny.cz
Plesy a tančírny
 11. 5. Květinový ples, 19.30 hod.
 25. 5. Tančírna, 19.30 hod.
 8. 6. Tančírna, 19.30 hod.

Kultura Regionální muzeum v Jílovém u Prahy
Masarykovo náměstí 16
254 01 Jílové u Prahy
Otevřeno denně mimo 
 pondělí 9–12 a 13–16 hod.

Od 31. 3. do 31. 10. jsou ote-
vřeny historická důlní díla – štola 
sv. Josefa, štola Halíře a štola sv. 
Antonína Paduánského vždy 
o víkendech a státních svátcích 
od 10 do 17 hod. Od 1. 7. do 31. 8. 
štoly sv. Josefa a Ant. 
Paduánského navíc ve všední dny 
mimo pondělí od 13 do 17 hodin.
• Do 8. května je otevřena rozsáhlá výstava ke 120. 
výročí založení muzea „Nepotřebné, zbytečné, 
přesto krásné a cenné“.
• Od 19. května připravil jílovský Okrašlovací spolek 
výstavu ke 120. výročí svého založení. Výstava bude 
zahájena vernisáží 19. 5. v 11 hod. a potrvá do 17.  6.
• Od 19. května bude také zahájena výstava cesto-
vatele a fotografa Jana Foltána „Maroko – Brána 
západu“. Vernisáž proběhne 19. 5. v 10 hod. Výstava 
bude otevřena do 17. 6.
• 25. května se muzeum připojí k celoevropskému 
„Festivalu muzejních nocí“. 
• Do 27. května je v přízemí Konírny společná výstava 
černobílé fotografie – zátiší Františka Provazníka 
a Zdeňka Mrkvičky. Výstavu doplňuje instalace kovo-
vých plastik sochaře Petra Císařovského. 
• Od 2. června si můžete prohlédnout další fotogra-
fickou výstavu „Americká krása“ – přírodu USA 
viděnou objektivem Petra Palouše. Výstava bude 
otevřena do 15. 7.
• Do 3. června můžete navštívit výstavu připravenou 

ve spolupráci s černokosteleckým pivovarem „Dej Bůh 
štěstí!“
• Od 9. června další fotografická výstava tentokrát 
připomene počátky fotografie – historickou techniku, 
fotografické postupy a fotografické práce nadšenců 
pro historii fotografování – „Temnokomorníků“. 
Výstava je zájemcům otevřena do 9. 9.
• Do 10. června připomene výstava Biofarmy Chotouň 
„Čím se léčí zvířata“ nedožité osmdesátiny prof. 
Bohumila Ševčíka, zakladatele Výzkumného ústavu 
pro biofaktory a veterinární léčiva v Chotouni.

Zveme Vás na tradiční akci
 Pálení čarodějnic
Dne: 30. 4. od 18.00 hod.
Místo: ve Psárech Na Vápence pod skalou

Přijďte si prožít příjemný večer s přáteli a rato-
lestmi, které Vám velmi rádi zabavíme. Uhaste 
žízeň korbelem dobrého moku, nasyťte svůj hlado-
vý žaludek výborným pokrmem dělaným na ohni. 

Užijte si příjemný 
večer u teplého ohně.

  Budeme se  
na Vás těšit

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.
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Ceny inzerce v časopisu PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ:

formát šířka 
[mm]

výška 
[mm]

cena 
[Kč]

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

156 52 500,-

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




