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Nevíte si rady?

Důležitá telefonní čísla
  poruchy vodovodu a kanalizace – VHS Benešov 

– pohotovost 24 hod. denně  317 721 866
  poruchy v dodávce el. energie – ČEZ – nepřetrži-

tá služba 840 850 860
  pohotovostní a poruchová služba plynu – 

Pražská plynárenská – nepřetržitě 1239
  nevyvezené popelnice – Rumpold – ve všední 

dny v pracovní době 
 e-mail: kzehrovice@rumpold.cz, 312 658 057
 e-mail: cernosice@rumpold.cz, 251 640 846

  Obecní policie Jesenice – nepřetržitá služba
 775 775 978

  ostatní poruchy e-mail: poruchy@psary.cz, 
tel. na OÚ Psáry 241 940 454 (v pracovní době)

  tíseň, hrozící nebezpečí – Hasiči Dolní Jirčany 
731 104 110, 602 539 146

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

Obecní úřad – úřední hodiny 
pondělí 8–12, 13–17 hod.
úterý, čtvrtek 8–12, 13–16 hod.
středa 8–12, 13–18 hod.
pátek 8–12 hod.
út, čt, pá – pouze podatelna a nahlížení do spisů

Sběrný dvůr – otevírací hodiny: 
středa 15–18 hod., sobota 9–13 hod.

Informace pro chataře
Chatařům a chalupářům se 
Psárský zpravodaj do 
schránek neroznáší, 
mohou si ho vyzved-
nout na obec-
ním úřadě, 
v trafice nebo 
ve sběrném 
dvoře.
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Kalendář akcí
setříděno podle data konání akce

12. 11., 16.45 hod.
Lampiónový průvod

sraz před Obecním 
úřadem Psáry

13. 12.
Satelit budoucnosti – 

diskuze s dětmi nad 
budoucností obce

základní škola Psáry – 
Dolní Jirčany

13. 12., 15 hod.
9. předvánoční 
setkání seniorů 
Obecní úřad Psáry

1. 12.
Adventní trhy 
v Drážďanech

5. 11., 17 hod.
Veřejné projednání 
návrhu změny č. 5 
územního plánu
Obecní úřad Psáry

12. 12., 18 hod.
Zasedání 
zastupitelstva
Obecní úřad Psáry

9. 12., 14 hod.
Mikulášská nadílka

na hřišti v Psárech

2. 11., 14–18 hod., 
3. 11., 8–14 hod.
Výstava drobného 
zvířectva a ovoce
Libeň u Dolních Břežan

8. 12., 10 hod.
2. vánoční trhy 
na prostranství naproti 
Obecnímu úřadu Psáry
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3. 11., 14 hod.
Otevření 

„Stezky odvahy“
sraz u centrálního panelu 

stezky před Obecním 
úřadem Psáry

14. 11., 18 hod.
Veřejné zasedání 
Komise sportovní 
a životního prostředí
Obecní úřad Psáry

Pořadatelům různých akcí na území naší obce 
nabízíme možnost zveřejnění informací 
v Psárském zpravodaji a na obecním webu.

22. 11., 18 hod.
 Váš ideální satelit – 
diskuze s občany nad 

budoucností obce
Obecní úřad Psáry

Jiřina Kratinová 80 let 
Jaromír Vrbenský 80 let
Ladislav Demeter 75 let
Dagmar Kastaliová 75 let 
Miluše Tačnerová 75 let
Jiřina Bartošová 70 let
Bedřich Vomáčka 70 let

Blahopřejeme  
našim občanům,  
kteří v listopadu  
a prosinci  
oslaví významné  
životní jubileum
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RO Usnesení č. 125/21–2012
I. uděluje

Výjimku dle čl. 5, bodu 5.6 Obecně závazné vyhlášky 
č. 6/2008 o veřejném pořádku, opatřením k jeho zabez-
pečení a čistotě v obci Psáry:
1. panu J. Ř. na akci konanou dne 1. 9. 2012 od 19 

hod. ve venkovních prostorách hospůdky Na hřišti 
v  Dolních Jirčanech. Akce povolena do 2. hod. ranní 
dne 2. 9. 2012,

2. panu P. V. a pí D. H., organizátorům akce „Rozlouče-
ní s prázdninami“, která se koná dne 31. 8. 2012 od 
17  hod. do 10 hod. dne 1. 9. 2012 na obecním po-
zemku „Pod skálou“. Na akci nebude hrát reproduko-
vaná hudba, aby nebyl rušen noční klid,

3. paní J. M. na akci „Ukončení prázdnin“ v areálu hos-
půdky Na hřišti v Dolních Jirčanech konanou dne 
25. 8. 2012 od 19 hod. Akce povolena do 2. hod. ranní 
dne 26. 8. 2012.

RO Usnesení č. 126/21–2012
I. bere na vědomí

Předložené cenové nabídky na jednorázový tisk Psár-
ského zpravodaje v měsíci srpen 2012 od:
• Grafokon Tiskárna s. r. o. za 12,25 Kč bez DPH/ks,
• Boom tisk, spol. s r. o. za 14,49 Kč bez DPH/ks.

II. schvaluje
Tisk Psárského zpravodaje v srpnu 2012 firmou Grafo-
kon Tiskárna s.  r.  o. za 12,25 Kč bez DPH/ks z důvodu 
předložení nejvýhodnější cenové nabídky.

III. pověřuje
Ivu Janečkovou zasláním objednávky. 

RO Usnesení č. 127/21–2012
I. jmenuje

Dalšího člena sociální komise Ing. Jitku Svobodovou.

RO Usnesení č. 128/21–2012
I. schvaluje

Znění Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
věcného břemene č. IV–12–6014402 mezi obcí Psáry 
(budoucí povinný) a ČEZ Distribuce a. s. (budoucí opráv-
něný). Předmětem smlouvy je budoucí zřízení věcného 
břemene na pozemcích obce p.  č. 22/7, 558/3. 1106/1 
v  k.  ú. Psáry za jednorázovou úhradu 11.000,- Kč pro 
stavbu: Psáry – nový kNN p. č. 16/1, 18/3 pan M. T.

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy. 

RO Usnesení č. 129/21–2012
I. uděluje

Výjimku z Územního opatření obce Psáry č. 4/2007 
o stavební uzávěře dle čl. 4 tohoto nařízení:
Panu R. P. – pozemek p. č. 351/5 k. ú. Dolní Jirčany

RO Usnesení č. 130/21–2012
I. schvaluje

4. rozpočtové opatření obce Psáry – bez navýšení, 
 přesuny v rámci paragrafů.

RO Usnesení č. 131/21–2012
I. bere na vědomí

Návrh zadání změny č. 1 územního plánu Zlatníky – 
Hodkovice.

RO Usnesení č. 132/21–2012
I. souhlasí

S proplacením faktur dle přiloženého soupisu. 

RO Usnesení č. 133/22–2012
I. bere na vědomí

Předložené cenové nabídky na rekonstrukci stávající 
plochy na p. č. 379/2 k.ú. Dolní Jirčany – u fotbalového 
hřiště od:
1. Oltex s. r. o. za cenu 1.170.046,- Kč bez DPH,
2. J.  L.  T. stavební společnost, spol. s.  r.  o. za cenu 

1.154.630,- Kč bez DPH,
3. Precol s. r. o. za cenu 1.216.700,- Kč bez DPH.

II. schvaluje
Provedení stavby – rekonstrukce stávající plochy na 
p. č. 379/2 k. ú. Dolní Jirčany – u fotbalového hřiště od 
firmy J.  L.  T. stavební společnost, spol. s  r.  o. za cenu 
1.154.630,- Kč bez DPH, která předložila cenově nejvý-
hodnější nabídku. 

III. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem smlouvy o dílo 
s  firmou J. L. T. stavební společnost, spol. s r. o.

RO Usnesení č. 134/22–2012
I. bere na vědomí

Předložené cenové nabídky na osvětlení rekonstruova-
né sportovní plochy na p. č. 379/2 k. ú. Dolní Jirčany – 
u fotbalového hřiště od:
1. J.  L.  T. stavební společnost, spol. s.  r.  o. za cenu 

216.500,- Kč bez DPH,
2. Precol s. r. o. za cenu 395.000,- Kč bez DPH,
3. Elektro Hladík za cenu 76.653,- Kč bez DPH.

II. schvaluje
Provedení stavby – osvětlení rekonstruované sportovní 

RO Usnesení č. 139/23–2012
I. určuje

Místostarostku Málkovou jako odpovědnou osobu pro 
veřejnou zakázku malého rozsahu „Dodavatel tisku 
Psárského zpravodaje 10/2012–10/2015“. 

II. určuje
Starostu Váchu jako kontrolní osobu pro veřejnou 

 zakázku malého rozsahu „Dodavatel tisku Psárského 
zpravodaje 10/2012–10/2015“. 

III. jmenuje
Hodnotící komisi pro veřejnou zakázku malého  rozsahu 
„Dodavatel tisku Psárského zpravodaje 10/2012–
10/2015“ ve složení: Vlasta Málková, Nikola Alferyová 
a Ing. Lucie Libovická.

Usnesení č. 33/7–2012
I. bere na vědomí

Přednesenou zprávu starosty o činnosti obce.

Usnesení č. 34/7–2012
I. bere na vědomí

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

Zápis o činnosti kontrolního výboru obce. 

Usnesení č. 35/7–2012
I. bere na vědomí

Znění Smlouvy o nájmu nemovitostí mezi obcí Psáry 
(nájemce) a Ing. H. Š. (pronajímatel). Předmětem nájmu 
je pronájem nemovitosti za účelem provozování tříd 
mateřské školy, základní školy a bytu za cenu 80.000,- Kč 
měsíčně. Smlouva se sjednává na dobu neurčitou od 
1.  8. 2013 po projednání a zapracování připomínek, 
 které jsou uvedeny v zápise.

II. doporučuje
Radě obce uzavření této nájemní smlouvy. 

Usnesení č. 36/7–2012
I. bere na vědomí

Přednesenou zprávu Ing. Paduchy o stavu projektu 
„ Psáry – výstavba ČOV II. Etapa, IS vodovod a kanalizace.“ 

II. schvaluje
Znění Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí podpory 
č.  08019041 mezi obcí Psáry (příjemce) a Státním fon-
dem životního prostředí ČR na akci „Psáry – výstavba 
ČOV II. Etapa, IS vodovod a kanalizace.“ 

III. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem tohoto dodatku. 

Usnesení č. 37/7–2012
I. schvaluje

5. rozpočtové opatření na rok 2012 – navýšení 
o 161.000,- Kč.

Usnesení č. 38/7–2012
I. schvaluje

Znění Darovací smlouvy mezi obcí Psáry (obdarovaná) 
a paní J. H. (dárce). Předmětem smlouvy je bezúplatný 
převod inženýrských sítí, komunikace a VO na pozemku 
p. č. 465/177 k. ú. Dolní Jirčany.

II. schvaluje
Znění Darovací smlouvy mezi obcí Psáry (obdarovaná) 
a paní J. H. (dárce). Předmětem smlouvy je bezúplatný 
převod pozemku p.  č. 465/177 o výměře 373 m² k.  ú. 
Dolní Jirčany.

III. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem těchto smluv. 

Usnesení č. 39/7–2012
I. schvaluje

Bezúplatný převod pozemku p.  č. 140/3 o výměře 
238  m² k.ú. Psáry, který je ve vlastnictví Úřadu pro za-
stupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví 
obce Psáry.

Usnesení č. 40/7–2012
I. schvaluje

Znění Darovací smlouvy mezi obcí Psáry (obdarovaná) 

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 21–2012 ze dne 20. srpna 2012

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 22–2012 ze dne 3. září 2012

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 23–2012 ze dne 10. září 2012

Usnesení ze zasedání Rady obce 
Psáry a Zastupitelstva obce Psáry w

ww.psary.cz

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Psáry č. 7–2012 ze dne 12. září 2012

plochy na p. č. 379/2 k. ú. Dolní Jirčany – u fotbalového 
hřiště od firmy Elektro Hladík za cenu 76.653,- Kč bez 
DPH, který předložil cenově nejvýhodnější nabídku. 

III. pověřuje
Renátu Sedlákovou zasláním objednávky. 

RO Usnesení č. 135/22–2012
I. schvaluje

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

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této dohody. 

RO Usnesení č. 136/22–2012
I. souhlasí

S přeložením rozvodné skříně el. energie z budovy 
č. p. 11 v Psárech. 

RO Usnesení č. 137/22–2012
I. nedoporučuje

Předložit návrh na odkup pozemku PK p.  č. 460/1 
k.ú.  Psáry k projednání zastupitelstvu, a to z důvodu 
jeho nevyjasněných hranic. 

RO Usnesení č. 138/22–2012
I. souhlasí

S proplacením faktur dle přiloženého soupisu. 
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RO Usnesení č. 140/24–2012
I. bere na vědomí

Předložené cenové nabídky na zpracování generelu 
splaškové kanalizace od:
1. Projetky Vodam s. r. o. za cenu 492.600,- Kč bez DPH,
2. Jobi energo s. r. o. za cenu 435.000 Kč,- bez DPH,
3. HW projekt s. r. o. za cenu 420.000,- Kč bez DPH.

II.  schvaluje
Vypracování generelu splaškové kanalizace za cenu 
420.000,- kč bez DPH firmou HW projekt s. r. o. z důvodu 
předložení nejvýhodnější cenové nabídky. 

III. pověřuje
Renátu Sedlákovou přípravou smlouvy o dílo. 

 RO Usnesení č. 141/24–2012
I. schvaluje

Uspořádání II. ročníku cyklistického závodu „Symbio – 
cross country“ pořádaného dne 6. 10. 2012 od 10 hod. 
do cca 17 hod. v Dolních Jirčanech. Pořadatelé závodu si 
zajistí povolení dotčených orgánů.

RO Usnesení č. 142/24–2012
I. souhlasí

S opravou nebezpečných míst na chodnících v blízkosti 
domu č. p. 150 na podzim 2012 na náklady obce.

II. souhlasí
Se zřízením zeleně místo 3 řad nejblíže položených 
dlaždic u domu č. p. 150 s tím, že tato úprava a veške-
rá následná péče bude realizována na náklady SVJ 150 
Štědřík.

III. nesouhlasí
S rozšířením chodníků podél domu č.  p. 150 na obec-
ní náklady, k jejich optickému zúžení došlo zateplením 
předmětného domu.

RO Usnesení č. 143/24–2012
I. nedoporučuje

Nakládat s pozemky p. č. st. 318 a 141/217 k. ú. Dolní 
 Jirčany a to do vyjasnění vlastnických práv k budově 
stojící na p. č. st. 318. Do té doby nebude zveřejňovat 
 záměr prodeje pozemků p. č. st. 318 a 141/217 k. ú.  Dolní 
 Jirčany.

RO Usnesení č. 144/24–2012
I. schvaluje

Znění Darovací smlouvy mezi obcí Psáry (obdarovaná) 
a panem A. Š. (dárce). Předmětem smlouvy je dar ve výši 
15.000,- Kč, který bude použit na akci pro děti v rámci 
Havelského posvícení v Psárech.

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy. 

RO Usnesení č. 145/24–2012
I. ruší

Poskytování finančního příspěvku ve výši 2.500,- Kč 
 měsíčně pro K. B. 

RO Usnesení č. 146/24–2012
I. souhlasí

S proplacením faktur dle přiloženého soupisu. 

RO Usnesení č. 147/25–2012
I. doporučuje

Zastupitelstvu obce Psáry schválit odprodej předmětné 
části pozemku p. č. 583/32 k. ú. Psáry za cenu 1.200 Kč/
m² po předložení oddělovacího geometrického plánu.

RO Usnesení č. 148/25–2012
I. souhlasí

S instalací 3 herních prvků (vláček, loď, lezecká  stěna) 
do zahrady mateřské školy firmou Akirfas za cenu 
31.450,-  Kč bez DPH s tím, že realizaci dopadových 
ploch si obec zajistí na vlastní náklady.

RO Usnesení č. 149/25–2012
I. souhlasí

S umístěním 2 ks retardérů – typ MP–59 v ul.  Horní 
u  fotbalového hřiště v Dolních Jirčanech za cenu 
15.000,- Kč/1 ks. 

RO Usnesení č. 150/25–2012
I. uděluje

Výjimku dle čl. 5, bodu 5.6 Obecně závazné vyhlášky 
č. 6/2008 o veřejném pořádku, opatřením k jeho zabez-
pečení a čistotě v obci Psáry:
1. SK Rapid Psáry na akci „Posvícenská veselice“, která se 

koná dne 13. 10. 2012 od 20 hod. v areálu SK  Rapid 
 Psáry. Akce povolena do 2. hod. ranní dne 14. 10. 
2012.

RO Usnesení č. 151/25–2012
I. bere na vědomí

Protokol o otevírání a hodnocení nabídek na zakázku 
malého rozsahu „Dodavatel tisku Psárského zpravodaje 
10/2012–10/2015“ ze dne 26. 9. 2012.

II. schvaluje
Výběr nejvýhodnější cenové nabídky na zakázku ma-
lého rozsahu „Dodavatel tisku Psárského zpravodaje 
10/2012 – 10/2015“ od LD s.  r.  o. – tiskárna Prager za 

cenu 14,53 Kč/36 str. bez DPH vč. obálky a dopravy dle 
závěrů hodnotící komise.

III. pověřuje
V. Málkovou přípravou smlouvy o dílo. 

IV. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem smlouvy o dílo. 

RO Usnesení č. 152/25–2012
I. schvaluje

Místostarostce Vlastě Málkové používání soukromého 
vozidla pro pracovní účely a předkládání cestovních 
 příkazů 1 x měsíčně k proplacení účetní. 

RO Usnesení č. 153/25–2012
I. bere na vědomí

Rezignaci Ing. Š. Nezmarové z funkce předsedkyně 
 školské komise. 

II. jmenuje
Předsedkyní školské komise M. Jedličkovou. 

RO Usnesení č. 154/25–2012
I. určuje

Milana Váchu jako odpovědnou osobu pro veřej-
nou zakázku malého rozsahu „Aktualizace a doplnění 
 projektové dokumentace cyklostezek v obci Psáry “. 

II. určuje
Vlastu Málkovou jako kontrolní osobu pro veřejnou za-
kázku malého rozsahu „Aktualizace a doplnění projekto-
vé dokumentace cyklostezek v obci Psáry“. 

III. jmenuje
Hodnotící komisi pro veřejnou zakázku malého rozsa-
hu „Aktualizace a doplnění projektové dokumentace 
cyklostezek v obci Psáry“ ve složení: Nikola Alferyová, 
Ing. Antonín Rak, Ing. Petr Jaško.

RO Usnesení č. 155/25–2012
I. souhlasí

S proplacením faktur dle přiloženého soupisu. 

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 24–2012 ze dne 17. září 2012

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 25–2012 ze dne 1. října 2012a J. H. a Z. K. (dárce). Předmětem smlouvy je bezúplatný 
převod pozemku p.č.KN 398/4 o výměře 21 m² k. ú.  Psáry 
a pozemku p. č. KN 398/3 o výměře 88 m² k. ú. Psáry. 

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy. 

Usnesení č. 41/7–2012
I. schvaluje

Znění Dohody o poskytnutí finančního příspěvku mezi 
obcí Psáry (poskytovatel) a 1. LTC Psáry (příjemce) ve výši 
25.000,- Kč. Příspěvek bude použit k pokrytí nákladů 
spojených s činností 1. LTC.

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy. 

Usnesení č. 42/7–2012
I. bere na vědomí

Návrh Dodatku č. 2 ke smlouvě o vzájemné spolupráci 
při odvádění odpadních vod a poskytnutí nevratného 
příspěvku na rozvoj infrastruktury obce Psáry ze dne 
19. 11. 2003 mezi obcí Psáry a obcí Jesenice. Předmě-
tem dodatku je způsob měření množství odváděných 
odpadních vod, správa a údržba měřícího zařízení – 
 Parschalův žlab.

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu zahájením jednání s obcí  Jesenice 
o tomto dodatku.

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

Informaci starosty o prověřování investiční akce „Úpra-
vy stávajícího přechodu a zřízení nového přechodu 
pro chodce v ul. Pražská a Jílovská“, včetně informace 
o  cenách srovnatelných zakázek.

II. rozhodlo
Ukončit šetření ve věci přípravy investiční akce „Úpravy 
stávajícího přechodu a zřízení nového přechodu pro 
chodce v ul. Pražská a Jílovská“ s tím, že pochybení byla 
pouze formální a není prokázán vznik škody.

Usnesení č. 44/7–2012
I. schvaluje

Znění Dohody o poskytnutí finančního příspěvku pro 
SK Rapid Psáry ve výši 320.000,- Kč na dešťovou kanali-
zaci vč. odvodnění části ul. Sportovní a zpevnění plochy 
zámkovou dlažbou a odvodnění v prostoru mezi fotba-
lovým hřištěm a hasičskou zbrojnicí.

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této dohody.

Termín příštího zasedání 
Zastupitelstva obce Psáry

12. prosince, 18 hod.

Výzva majitelům nemovitostí
Žádáme majitele nemovitostí o kontrolu zápisu staveb 

do katastru nemovitostí. Bylo zjištěno, že se v naší obci 
nacházejí stavby, které byly dostavěny, zkolaudovány, ale 
majitelé je doposud nezapsali do katastru nemovitostí. Tento 
stav se týká i staveb rodinných domů, rekreačních objektů 
a jejich změn, starých i desítky let. Tento stav je nejen v roz-
poru se zákonem, ale vlastník se sám vystavuje i vzniku velmi 
komplikované situace v případě dědictví. Pro kontrolu dopo-
ručujeme kromě standardního nahlížení do katastru nemo-
vitostí na www.cuzk.cz nahlédnout i do katastru naší obce 
na adrese http://misysweb.gepro.cz/obce/psary
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 9Nové obklady a položení dlažby v sociálním zaří-
zení pro potřeby mateřského centra v budově 
obecního úřadu, vymalování prostor pro mateřské 
centrum,
 9úprava a ořezání stromů – topoly v ulici U Potoka, 
javory, jasan a keře na sídlišti Štědřík, lípa na návsi 
v Dolních Jirčanech – naložení větví a odvoz,
 9opravy komunikací Na Vysoké, Na Babě, 
Za Můstkem, Na Výsluní, Ke Kukaláku, Na Vápence, 
Pod Stráží,
 9K Junčáku, Horní – betonáž a položení odvodňo-
vacích žlabů,
 9sekání, shrabání, nakládání a odvoz trávy Na Návsi 
v Psárech, Na Babě, náves Jirčany, Na Kopečku, 
Dlážděná, Pražská, Horní, hřbitov Psáry a Dolní 
Jirčany, Kutná, U Nádržky, K Junčáku, mateřská 
školka, sídliště Štědřík, Ve Stráži, Lesní, Luční, 
Na  Vápence, Pod Stráží, Ve Svahu, Slunečná, 
Dlážděná, Pod Skalou, Jílovská, Ke Kukaláku, 
 9týdenní vysypávání košů na autobusových zastáv-
kách, košů na psí exkrementy, úklid míst na tříděný 
odpad,
 9postřik chodníků proti plevelům Psáry, Dolní 
Jirčany,
 9instalace zábradlí v ulici Javorová,
 9oprava retardérů v ulici Horní, vyčištění košů 
 dešťové kanalizace,
 9čištění nefunkčních kanálů v ulici Horní + oprava 
propadu komunikace,
 9odvoz a úklid naplavenin v ulici Na Stráni,
 9pondělní a úterní svozy odpadů z chatových 
oblastí,

 9oprava márnice na hřbitově v Psárech,
 9snížení kanálové šachty na chodníku na sídlišti 
Štědřík,
 9odstraňování pařezů na hřišti v Dolních Jirčanech,
 9rozšíření parkovací plochy na sídlišti Štědřík, oprava 
chodníku,
 9výměna retardéru v ulici Za Vápenkou,
 9položení nového živičného povrchu v ulici Krátká.

Renáta Sedláková, správa majetku

Co se v obci udělalo v měsících srpen a září
Informace z obce

Výzva vlastníkům pozemků
Žádáme všechny vlastníky pozemků v našich 

obcích, kterým zeleň z jejich pozemků zasahuje 
do průjezdního nebo průchozího prostoru chod-
níků nebo komunikací, aby tuto přesahující zeleň 
odstranili. 

Zároveň žádáme občany, kteří si na pásu pozem-
ku, většinou mezi oplocením zahrady a komunikací 
nebo chodníkem, založili „předzahrádky“, aby keře 
či stromky zde rostoucí udržovali v zakrslé formě 
a odstranili také jejich přerostlé části.

V případě, že zeleň nebude cca do 1 měsíce 
odstraněna vlastníkem a bude zasahovat do komu-
nikací a chodníků, bude odstraněna pracovníky 
obecního úřadu.

Volby do zastupitelstva Středočeského kraje 
konané dne 12. 10.–13. 10. 2012
Účast

Územní celek
Voliči

v seznamu
Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

% platných 
hlasů

Psáry 2 583 863 33,41 861 844 98,03

Středočeský kraj 1 006 408 366 816 36,45 366 144 349 796 95,54

Přehled zisků mandátů ve Středočeském kraji
Kandidátní listina Platné hlasy Počet 

mandátů v %číslo název celkem v %

60 Česká strana sociálně demokratická 76 255 21,79 20 30,77

43 Komunistická strana Čech a Moravy 71 975 20,57 19 29,23

70 Občanská demokratická strana 64 101 18,32 16 24,62

29 TOP 09 a Starostové pro Středočeský kraj 40 981 11,71 10 15,38

Výsledek hlasování za územní celek Psáry
Kandidátní listina Platné hlasy

číslo název celkem v %

29 TOP 09 a Starostové pro Středočeský kraj 293 34,71

70 Občanská demokratická strana 146 17,29

43 Komunistická str. Čech a Moravy 73 8,64

60 Česká str. sociálně demokrat. 70 8,29

77 Strana svobodných občanů 44 5,21

3 „Sdružení nestraníků“ 37 4,38

91 SPO ZEMANOVCI – Češi 32 3,79

93 Česká pirátská strana 24 2,84

88 „UNP – STŘEDOČEŠI 2012“ 20 2,36

51 Strana zelených 19 2,25

68 Koalice KDU – ČSL, SNK a nez. 16 1,89

52 Středočeši2012.cz 14 1,65

7 Volte Pr. Blok www.cibulka.net 12 1,42

19 SUVERENITA – blok JB, SZR 12 1,42

78 Hn. na podporu dobrovol. hasičů 9 1,06

30 Věci veřejné 6 0,71

16 Strana soukromníků ČR 5 0,59

31 ZMĚNA 2012 4 0,47

80 Dělnic. str. sociální spravedl. 4 0,47

83 Komunistická str. Českosloven. 3 0,35

22 Nár. socialisté – levice 21. stol. 1 0,11

Děkuji všem občanům, kterým není lhostejné, kdo povede Středočeský kraj, a přišli k volbám. 
Milan Vácha, starosta

Veřejné projednání 
návrhu změny č. 5 územního plánu sídelního 
útvaru Psáry a Dolní Jirčany s výkladem hlavního 
projektanta Ing. arch. Michala Bartoška podle §22* 
stavebního zákona nařídil pořizovatel na pondělí 
dne 5. listopadu 2012 v  17  hodin v zasedací 
místnosti Obecního úřadu Psáry, Pražská 137.

* Jedná se o dokončení změny územního plánu 
zahájené roku 2009. Veřejné projednání neslouží 
k podávání návrhů majitelů nemovitostí na změnu 
využití území (pozemků).
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„Za nejpalčivější lokality k řešení jsme po pečlivém 
zvážení vybrali okolí pomníku v centru Psár a zeleň 
podél hlavní tepny obce – ulice Pražské,“ říká Lenka 
Vyhnálková a dodává, že Pražská byla zvolena proto, 
že každý, kdo navštíví Psáry a Dolní Jirčany, touto 
ulicí projíždí a právě z její úpravy si tvoří obrázek 
o  obci. V budoucnu bude řešeno i okolí bytovek 
a rybníček v Psárech. Naplánována je úprava v areálu 
Ústavu sociální péče Laguna. Jak bude obnova pro-
bíhat, popisuje Ing. Vyhnálková: „Stromořadí podél 
ulice Pražské je značně mezerovité a ovocné dřeviny, 
které zde byly v minulosti hojně vysázeny, dožívají. 
Je tedy třeba podpořit jejich lepší vývoj řezem, a tím se 
pokusit prodloužit jejich životnost. Není totiž záměrem 
obce vykácet všechny nemocné a potenciálně špatné 
stromy a vysadit vše nové. Obnova by měla probíhat 
etapově, aby prostor nebyl nikdy surově vyholen. V první 
etapě se plánuje pokácení těch kusů, které by mohly 
ohrožovat své okolí, a do stávajících mezer budou 
postupně dosazeny okrasné druhy ovocných stromů 
v  kombinaci s okrasnými listnáči. Dosazeny by měly 
být i keřové skupiny, zabraňující navátí sněhu z přileh-
lých polí. Výsadba bude respektovat průběh inženýr-
ských sítí a jejich ochranná pásma, proto v některých 
místech nebude po pokácení problematických jedinců 
možné vysadit stromy nové.“ Část materiálu na obno-
vení aleje plánuje obec realizovat z „náhradních 
výsadeb“. Tento termín vysvětluje Lenka Vyhnálková: 
„Jistě víte, že pokud kácíte na svém pozemku dřeviny, 
jež podléhají povolení ke kácení (obvod kmene ve výšce 

130 cm od země je větší než 80 cm), má obec zákonnou 
povinnost uložit žadateli realizaci náhradní výsadby. 
Většinou se jedná o výsadbu jednoho až tří stromů za 
jeden pokácený kus. Uložení náhrady za jeden strom, 
pokud by jej realizovala firma, se může vyšplhat až na 
několik tisíc korun.“

V současné době projednává vedení obce návrh 
projektu s vedením kraje a SÚS (Správa a údržba 
silnic), které se k záměru musí vyjádřit, protože ne 
všechny pozemky, na nichž by se kácelo a vysazovalo, 
patří obci. Stejně tak mnoho přilehlých pozemků 
patří soukromým vlastníkům. Je potěšující, že občané 
tuto aktivitu podporují a vychází obci vstříc při udě-
lování souhlasů. 

V příštím vydání Psárského zpravodaje se dočtete 
o úpravách v okolí pomníku v Psárech. 

Lucie Libovická

Nejprve je třeba si vyjasnit, o jakých pozemcích 
mluvíme. Nejde jen o „původní“ pozemek pobytové 
louky, tak jak ho znáte. Z přiložené studie (na násle-
dující dvojstránce) je vidět, že se snažíme vyřešit 
celé území, které by mohlo sloužit jako oddychová 
a rekreační zóna. Je vymezeno ulicí k Junčáku, 
Javorovou a korytem Záhořanského potoka. Na jiho-
západě je ohraničeno skupinou garáží u sídliště 
Štědřík, na východě končí u ulice K Lesu a  u ulice 
Ke Kukaláku.

Při řešení oddycho-
vé a rekreační zóny 
vycházíme ze součas-
ného stavu, to zname-
ná, že většina pozem-
ků je spravována 
Pozemkovým fondem 
a předpokládaným 
vlastníkem po církev-
ních restitucích bude 
Arcibiskupství praž-
ské. Důsledkem toho 
je, že na tyto pozemky 
nelze umístit žádné 
pevné stavby a nelze 
dost dobře žádat o dotace na zvelebení území. Toto 
neplatí o malém kousku území, umístěném nejblíže 
sídlišti Štědřík, který je jako jediný ve vlastnictví obce. 

Takové zadání měl pan architekt Ing. arch. Michal 
Bartošek, který byl pověřen vypracováním základní 
studie pro využití tohoto území. Prohlédněte si pro-
sím pozorně přiloženou studii a zamyslete se spolu 
s námi, jak by se dále dala vylepšit. Hlavním účelem 
této studie je vytvořit určitý koncept, nad kterým je 
potom možno vyvolat veřejnou diskusi. A opravdu 
je o čem diskutovat. Když vezmeme po pořádku 
tento návrh od rybníku Kukalák směrem dolů, ke 
Štědříku, projděme si společně některé 
zajímavosti:

 – povšimněte si například nové vodní plochy na 
prvním pozemku od Kukaláku. Mělo by jít o tzv. 
biokoupaliště, které by umožňovalo v omezené 
míře koupání a jehož čištění by probíhalo výhradně 
za pomoci přírodních procesů. Nutno říci hned na 

začátek, že takové koupaliště je jak investičně, tak 
provozně velmi náročné na finance, a proto si jeho 
vybudování i provoz bez dotací zatím neumím 
představit. Berte to prosím tedy jako hodně dlou-
hodobý záměr, který závisí i na tom, jak to vše 
dopadne s vlastnictvím pozemků. Druhou mož-
ností je vybudovat zde mělký rybník, který by 
odvodnil okolní mokřady a sloužil pro vodní živo-
čichy a rostliny a nám pouze jako uklidňující prvek. 
Z výše uvedeného vyplývá, že realizace této části 

bude na pořadu jako 
poslední.

–  na místě stávající 
pobytové louky jsme 
se snažili zachovat 
maximum ze stávají-
cích cest, stromů, 
záhonů i trávníku. 
Nejsou zde umístěny 
žádné herní prvky ani 
pevné stavby, což je 
v  souladu s  tím, co 
bylo napsáno výše.
–  zajímavé je malé 
jezírko pod stávající 

pobytovou loukou zbudované u potoka. Mělo by 
sloužit k navození klidné parkové atmosféry celého 
místa, bude osazeno místem k odpočinku a obklo-
peno zelení.

 – dostáváme se již pod sídliště Štědřík, kde máme 
možnost umístit minimální pevné stavby. Je tam 
navržen altán, který by byl určitou vstupní branou 
do parku z této strany. Zároveň by umožňoval 
posezení více lidí, než se vejde na jednu lavičku, 
pohromadě tak, aby tuto plochu mohlo využít 
široké spektrum obyvatel. 

 – zajímavou alternativou či doplňkem k altánu je 
umístění přírodního hřiště pro starší děti, dle 
vítězného návrhu za 50.000,- v projektu „Kultura 
na hraně – Culburb“. Bližší údaje o tomto návrhu 
najdete v samostatném článku na str. 23, v přilo-
žené studii jej zatím nenajdete.
Celý projekt byl pojat jako anglický park s přírod-

ními prvky. Dle Wikipedie anglický park působí 

romanticky, snivě, podporuje oproti uniformnímu 
francouzskému stylu individualitu, volnost, přiroze-
nost, dává šanci náhodě, připravuje překvapení nebo 
může nabídnout záhadnost, ale v každém případě 
zde vítězí nepravidelnost nad geometrií, a tedy 
i představivost nad předvídatelností.

Záměrem je, aby popisované území sloužilo 
k oddychu a klidné rekreaci nás všech, s maximálním 
využitím potenciálu Záhořanského potoka, který byl 
dosud prakticky skrytý a navíc zamořený odpadky 
všeho druhu.
Samozřejmě, nabízí se zde také řada otázek, 
například:

 y Nechybí tam dětské hřiště pro malé děti? 
 y Nebudou se u altánu shromažďovat opilci? 

 y Nebude altán brzy zdevastován? 

 y Umístíme tam přírodní hřiště pro starší děti? 

 y Nebudou pak hlukem obtěžovat okolí? 

 y Jsme už na takové úrovni, aby nám takový park 
dobře sloužil? 

 y Co uděláme s herními prvky dočasně umístěnými 
v depozitu z původní pobytové louky? 

Otázek se naskýtá opravdu mnoho. Chtěli bychom 
na ně společně hledat odpovědi jak v příštích číslech 
Zpravodaje, tak i na veřejném zasedání Komise 
sportovní a životního prostředí, které se koná ve 
středu 14. 11. 2012 v 18.00 hod. v zasedací síni 
obecního úřadu, na které jste všichni zváni.

V minulém Psárském zpravodaji byla uveřejněna krátká úvaha o tom, co se aktuálně děje s pobytovou 
loukou. Nyní bych se chtěl zamyslet nad tím, jaká bude konečná podoba tohoto pozemku, aniž bych vracel 
k jakýmkoliv kontroverzním rozhodnutím v minulosti.

Ing. Petr Jaško
předseda Komise sportovní a životního prostředí

Co bude dál s pobytovou loukou?

Postupná obnova obecní zeleně
V srpnu letošního roku zahájilo vedení obce Psáry spolupráci s Ing. Lenkou Vyhnálkovou, která se zabývá 

posuzováním dřevin a projektováním nejen veřejné zeleně. Společným dlouhodobým záměrem je postupně 
zhodnotit stav zeleně v celé obci a navrhnout odpovídající postup prací tak, aby dřeviny na obecních pozemcích 
nikoho neohrožovaly a jejich stav a koncepce byly potěchou pro oko každého obyvatele i návštěvníka. 

Ilustrační foto
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V době, kdy nás média zahrnují zprávami o násilí, 
korupci a ekonomické krizi, mne těší dvojnásob, že 
mohu napsat o akci, která se uskutečnila jen díky 
nezištnosti a obětavosti 70 dobrovolníků, kteří věno-
vali velký díl svého volného času a energie na to, aby 
děti z místa i okolí mohly strávit příjemné odpoledne 
plné her a napětí. Po několikaměsíčních přípravách 
kulis a kostýmů, ladění programu i zajištění zázemí 
akce se v sobotu 8. září od časného rána scházeli 
u rybníku Kukaláku organizátoři i desítky dobrovol-
níků, kteří připravili 20 stanovišť rozmístěných na 
dvou trasách pro mladší a starší děti. Od 13 hod. 
začali start obléhat první nedočkaví soutěžící. Díky 
registraci účastníků na konkrétní čas se netvořily 
fronty, jak bývá na podobných akcích zvykem. V dese-
timinutových intervalech skrz nádhernou hradní 
bránu střeženou stráží vstupovaly skupinky do 
Pohádkového lesa a vydávaly se plnit úkoly na jed-
notlivá stanoviště. Menší děti, které zvolily Pohádkovou 
trasu, se setkaly s Otesánkem, Vodníkem a Vílou, 

Šmoulinkou a Stydlínem, Ježibabou a Ježidědkem, 
Pavoukem a Včelím medvídkem, Bořkem stavitelem 
a Týnou, Malou čarodějnicí, Babou Magi a Dědkem 
Bujónem či Patem a Matem. Trasu zakončily u pekelné 
váhy, kde Čertice s Andělem vážili malé hříšníky. Když 
se rozsvítilo červené světlo, peklo se začalo radovat 
z další dušičky. 

Větší děti na Dobrodružné cestě musely prokázat 
řadu dovedností a velkou dávku důvtipu, aby prošly 

nástrahami, které na ně připravili piráti z Karibiku, 
čarodějnice z Monster High, Harry Potter s Hermionou, 
pralidé, indián s kovbojem, čarodějnice Witch, 
Černoška a Jaguáří žena, Kleopatra a mumie, Bílá 
královna a Petr, král králů a nakonec i sám Darth 
Vader a Luke Skywalker ze Star Wars. Obě trasy kon-
čily opět na hrázi rybníka Kukaláku, kde děti vyměnily 

své orazítkované kartičky za tašku plnou odměn 
a občerstvení od našich sponzorů. Zabavit se mohly 
nejen opékáním výborných špekáčků, ale středem 
zájmu byl po celý den také stánek, kde dvě šikovné 
slečny pomocí barev na obličej zdarma kouzlily z dětí 
roztomilá zvířátka a větším na přání tetovaly různé 
ornamenty. Dospělí většinou využili širokou nabídku 
občerstvení a řady stolů pod slunečníky byly stále 
obsazeny. K tomu všemu hrála jak reprodukovaná 
hudba, tak od pozdního odpoledne i skupina 
Fischmeni, která již tradičně zpříjemňuje řadu akcí 

v naší obci. Nad bezpečností všech účastníků bděli 
jak obecní policisté z Jesenice, tak naši dolnojirčanští 
dobrovolní hasiči, kteří museli během akce například 
odstranit nebezpečné sršní hnízdo. 

Není v mých silách vyjmenovat všechny dobro-
volníky, kteří se na akci pro děti zdarma a ve svém 
volném čase podíleli. Můj dík a obdiv patří všem, 
kteří přispěli k hladkému průběhu celé velké akce, 
a věřím, že stejně jako pro mne bude i pro ně nadšení 
dětí i pochvaly jejich rodičů dostatečnou motivací 
k uspořádání dalšího Pohádkového lesa v roce 2013.

Realizační tým
 – Za obec Psáry – Vlasta Málková, místostarostka,
 – MC Pohádka – Mgr. Martina Jedličková, Ing. Lenka 
Málková,

 – RC Domeček a ZŠ Psáry – Mgr. Martina Běťáková, 
Mgr. Jana Jakabovičová,

 – MŠMT – Ing. Ilona Březková,
 – dalších více než 60 dobrovolníků z řad hasičů, 
sportovců, aktivních maminek z MC a RC a ochot-
ných občanů Dolních Jirčan a Psár.

Vlasta Málková, místostarostka  
a předsedkyně sociální komise

Ohlasy na obecním webu:
 y Chodíme na pohádkové lesy často, ale tenhle 
byl nejlepší – nebyla to továrna na peníze, ale 
akce pro děti od lidí, kteří to dělat chtěli, a podle 
toho to vypadalo. Ať Vám vydrží elán i příští roky! 

 y Byla to velmi příjemná akce pro děti s ještě více 
milými lidmi, kteří se na všem podíleli, děkujeme 
a těšíme se již na příští rok !!! P. Svobodová

 y Připojuji se k poděkování za úžasnou akci, užily 
si to jak děti, tak i rodiče, masky byly moc hezké, 
trasa se dala v pohodě ujít s menšími dětmi 
i  kočárky a zakončení u rybníka s opékáním 
buřtů a limčou super. No a počasí, které se 
vydařilo, celou akci jen příjemně doladilo . Už 
se těšíme na příští rok, že se bude vše opakovat, 
takže ještě jednou velký dík všem, kteří se podí-
leli na organizaci. Za nás palec nahoru 

 y Akce mě moc potěšila a doufám, že se bude 
pravidelně opakovat. Masky byly moc povedené, 
obzvlášť se nám líbil Pavouk z Včelích 
medvídků.

Při akci Pohádkový les bylo formou sponzorských 
darů vybráno přesně 21 000,- Kč. Výtěžek byl roz-
dělen do fondů jednotlivých tříd základní i mateřské 
školy – každá třída dostala 1500,- Kč. Zbývajících 
4500,- bylo předáno MC Pohádka na nákup výtvar-
ných pomůcek pro děti.

Děkujeme sponzorům 
Pohádkového lesa 
y  Rodina Chládkových – 

zprostředkování dárko-
vých předmětů od 
Hewlett–Packard, Era 
Poštovní spořitelna a ČSOB 
y  ing. Ilona Březková – dárkové 

předměty od Ministerstva školství 
y  ing. Milan Bytešník – Státní fond životního 

prostředí 
y  Kateřina Bytešníková – igelitové tašky, pastelky 
y Penam – chleba a perníky 
y Restaurace Na Kopečku – buřty pro děti 
y Rumpold – svoz odpadků, stojany na pytle 
y  Kaarsgaren, s. r. o., Dětské deky – věnovali šály 
y pí Podroužková – sáčky na cvičky 
y MC Pohádka – pohádková CD a DVD

D
E

Úspěšná premiéra dolnojirčanského Pohádkového lesa
Pohádkové prostředí, profesionální kostýmy a kulisy, krásné počasí, dobrá nálada, 500 spokojených 

 soutěžících dětí a celkových 1500 návštěvníků, to je výsledek zářijového Pohádkového lesa v Dolních Jirčanech. 
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28. září je českým státním svátkem, kdy si připo-
mínáme zabití českého knížete Václava. V tento den 
slaví svůj svátek i všichni Václavové a v mnoha kou-
tech naší země se pořádají svatováclavské slavnosti 
či posvícení. 

Dolní Jirčany se letos po mnoha letech opět při-
pojily k této tradici a uspořádaly Svatováclavské 
posvícení. Na návsi, ohraničené školou, dvěma hos-
podami a pod dohledem obecní policie, již od rána 

stavěli prodejci své stánky, kapela ladila své nástroje 
a hospodští chystali kachny, husy a zabijačkové spe-
ciality. Začali se scházet první nedočkavci a okolo 

jedné hodiny bylo již náměstí plné lidí, kteří si 
užívali krásného počasí, vychut-

návali si dobré jídlo, popíjeli burčák, víno i pivo, 
nakupovali u stánků či si nechali malovat svůj portrét 
šikovnou výtvarnicí. Děti obdivovaly práci kováře, 
mlsaly sladkosti, zdobily jablíčka, kreslily brkem na 
pergamen v dílničce a čekaly, až barvy a šikovné ruce 
změní jejich obličej na oblíbené zvířátko či pohád-
kového hrdinu. Obdiv sklidily šermíř-
ská vystoupení i ukáz- ky zbroje, 
jež po zbytek odpo- l e d n e 
i n s p i r o v a l y ř a d u 

malých bojovníků k napodobování. Během slunného 
odpoledne vystoupily i děti ze základní školy s řadou 
písniček a básniček. Ti, kdo vydrželi až do 16 hodin, 
mohli obdivovat ladné pohyby břišní tanečnice. 

Ve 20 hodin začínala zábava v restauraci 
Na Kopečku. Za poslechu skupiny Fischmeni si lidé 
užívali tance i zábavy až do  ranních 
hodin.

Z ohlasu i ze spokojených 
tváří několika stovek lidí, 
kteří se přišli na dolnojir-

čanskou náves 

 pobavit, se dá předpokládat, že posvícení se opravdu 
vydařilo! Děkuji všem, kdo společně se mnou jeho 
přípravě věnovali svůj čas i energii. 

Věřím, že za rok se opět shledáme 
u 2. Svatováclavského 

posvícení!

Svatováclavské posvícení Vlasta Málková 
místostarostka
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Tradiční kulturní akce pořádaná ve spolupráci 
s OÚ Psáry a místním fotbalovým klubem RAPID Psáry 
se uskutečnila 13. října 2012 na hřišti ve Psárech. 
Protože jde o tradici nesmírně oblíbenou, naplnilo 
se očekávání, že bude plno. K tomu všemu nám přálo 
počasí, které bylo po celý den slunečné, takže zábavě 
nic nestálo v cestě. Program, který připravili sportovci, 
a atrakce pro děti, které zajistila místostarostka paní 
Vlasta Málková, se setkaly s velkým ohlasem nejen 
u našich mladých, ale pochvalou nešetřili ani dospělí 
návštěvníci Havelského posvícení. 

Stánky nabídly spoustu dobrot, voňavých nápojů 
– horkých i studených, a hlavně naprosto skvělou 
atmosféru. Děti se vyřádily pod dohledem dospělých 
na skákacím hradu či trampolíně. Po celý den mohli 

mladí nadějní závodníci předvádět své umění při 
jízdě na odstrkovadlech za bedlivého dohledu pří-
slušníků policie, kteří zajišťovali bezpečnost v celém 
areálu. 

Od dvanácti hodin mohli návštěvníci posoudit 
umění mladých nadějí psárského fotbalu, které 
sehrály přátelská utkání s nadějemi pražského vel-
koklubu Slavie. K pobavení poté nastoupila mužstva 

Havelské posvícení ve Psárech
Ing. Ivo Vondráček

Dobrodružná výprava za pokladom
Počas prestávky futbalového zápasu na sobotnom 

Svatohavelském posvícení v Psárech prišlo naozaj 
veľa malých i veľkých dobrodruhov. Celkom okolo 
40 malých dobrodruhov s doprovodom veľkých. 
Dokonca nás svojou prítomnosťou potešil aj pán 
starosta. Výpravu sme zahájili zásahom loptičkou do 
zvonu zvonice. Neľahká úloha pod hustou a vytrvalou 
paľbou bola zakrátko splnená a dobrodruhovia vyrazili 
do kopca po ulici Na Kopečku, z ktorej odbočili na 
Dláždenú. Na dláždenej ulici sa chopili kried a ulicu 
pokryli kreslenými dlaždicami. Niektorými naozaj 
atypickými a originálnymi. Odtiaľ pokračovali ďalej 
po ulici Bezejmennej. Dobrodruhovia mali mnoho 
nápadov ako ju pomenovať, až nakoniec pán starosta 
rozhodol o názve a z množstva nápadov vybral 
„Ke Skále“. Po novopomenovanej ulici sa naozaj vyšlo 

ku skale Vápenka. Na Vápenke vypustili do vzduchu 
asi tisíc bublín najrôznejších veľkostí. Bublinkový 
signál bol určite zďaleka pozorovateľný. Od Vápenky 
výprava pokračovala poľnou cestou k chatám, za 
ktorými sa v lese mal konečne nachádzať poklad. Na 
jeho objavenie museli spojiť svoje sily a nakoniec 
našli cestu k prameňu, kde bol skrytý poklad v osvie-
žujúcej a chutnej podobe. Chutný poklad rýchlo 
zmizol, ale prameň ho ešte stále vydáva.

Anežka a Martin ďakujú za účasť 
a dobrodružstvo. 
Ako bonus ponúkame recept na perníkový poklad, 
ktorý sa našiel počas našej výpravy:
• 250 g Hery,
• 150 g medu (5 veľkých lyžíc),
• 2 vajíčka,
• 200 g práškového cukru,
• 600 g hladkej múky,
• 1 lyžička sódy bikarbóny,
• 1 lyžička škorice.

Postupne spolu všetko zmiešame a pár hodín 
necháme odpočinúť v chladničke. Cesto potom 
vyvaľkáme na hrúbku cca 0,8 cm a povykrájame tvary 
od výmyslu sveta. Uložíme na pomastený plech 
a potrieme ich vajíčkom. Vo vyhriatej trúbe poklad 
pečieme na cca 180°C zhruba 8 minút. Hotový poklad 
už bude sfarbený dozlata a rozvoniavať bude na 
široko na ďaleko.

Ešte dlho nám ostane mäkučký, chrumkavý 
a voňavý.

pánů nad 50 let a psárských holek od 15 let výše. 
Výsledek zápasu nebyl v tomto případě podstatný. 
Šlo opravdu o pobavení a protáhnutí těla. O vtipný 
komentář se postaral Pavel Otruba st. Hlavním bodem 
posvícenského programu bylo mistrovské utkání 
okresního přeboru mezi mužstvem Psár a Hostivic, 
ve kterém zvítězili domácí borci 3:1. Komu byla zima, 
mohl najít azyl v útrobách kabin, kde předváděli své 
umění heligonkáři. K rozehřání posloužila písnička 
či kořalička. Když již heligonkáři začali umdlévat, 
dorazila hudba Václava Havlíčka z Vraného a k tanci 
a poslechu hrála až do ranních hodin.

Havelské posvícení se všem líbilo a opět přispělo 
ke sblížení místních i přespolních občanů. Poděkování 
za zdárný průběh zaslouží všichni zúčastnění a obec-
nímu úřadu děkujeme za zajištění atrakcí pro děti. 
Příští rok na shledanou!

Na závěr nám dovolte, abychom Vás, ale hlavně 
Vaše děti, pozvali na Mikulášskou nadílku, která 
se uskuteční na hřišti ve Psárech 9. prosince od 
14 hodin. 

Děkujeme panu Antonínu 
Šimkovi za finanční příspě-
vek, kterým přispěl na zajiš-
tění atrakcí pro děti na 
Havelském posvícení 
v Psárech.

E
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Autoři nejlepších snímků

Na jaře letošního roku jsme vyhlásili soutěž 
o 12 nejkrásnějších fotografií z naší obce. Milým 
překvapením byl počet zúčastněných a téměř 
170 snímků, ze kterých jsme dlouho vybírali ty nej-
lepší. Z nich bude sestaven kalendář na rok 2013, 
který vám představíme během vánočních trhů v sobo-
tu 8.  12. Vystaveny budou i ostatní soutěžní 
fotografie. Na  závěr vánočních trhů 
v  16.30  hod. budou autorům vítěz-
ných fotografií předány ceny. 

Sociální komise Vlasta Málková, místostarostka  
a předsedkyně sociální komise

Fotosoutěž – Obec, jak ji neznáte 2. vánoční trhy 
8. prosince od 10 hod. 

na prostranství naproti obecnímu úřadu (u restaurace U 2 nervů).
Program:
10–17 hod.  stánky s širokou nabídkou vánočního sortimentu, 

jídla i pití
10.30 hod. zahájení programu
 vystoupení dětí z mateřské školky
13–14 hod. vystoupení dětí ze základní školy
14–15 hod.  Čert, Mikuláš, Anděl a soutěže pro děti
15–16 hod. vystoupení dětí – kroužky
Překvapením bude vystoupení kroužku pro dospělé. Břišní tanečnice 
předvedou svou show s ohnivými vějíři. 
16.30 hod.  vyhodnocení fotosoutěže a předání cen nejlepším 

fotografům
17.00 hod. slavnostní rozsvícení stromu

V průběhu celého dne pro děti čaj a něco dobrého.
(časy se mohou ještě změnit)

Zájemci o prodej na vánočních trzích mohou kontaktovat 
místostarostku Vlastu Málkovou na tel. 602 714 101.
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Symbolem trhu je 
kromě nezbytného 
vánočního stromu, 
pohádkového hradu 
a  zdobeného oblouku 
zejména 14 metrů vysoká 
vánoční pyramida, která 
se dostala i do Guinessovy 
knihy rekordů. Trhy lákají 
návštěvníky vůní perníku 
a svařeného vína a nabízí 
příjemně strávené chvíle 
při ochutnávání lahod-
ných specialit či nakupo-
vání dárků. V tento den 
zde bude zároveň probí-

hat pestrý program věno-
vaný historii kominíčka ze 
sušených švestek zvané-
ho „Pflaumentoffel“.

Cena zájezdu pro 
naše občany je 200 Kč.

Své místo si rezervujte 
platbou v pokladně OÚ 
u pí Šimkové do 10. listo-
padu. Zájezd se uskuteční 
při počtu 30 účastníků. 
Čas odjezdu bude upřes-
něn do konce října. 
Případné dotazy zodpoví 
místostarostka Vlasta 
Málková, tel. 602 714 101.

1. prosince – Adventní trhy v Drážďanech
Srdečně Vás zveme na celodenní výlet do Drážďan na 

nejstarší vánoční trhy v Německu. 

Zájemci si mohou kalendář zakoupit v úředních 
hodinách v pokladně obecního úřadu nebo v trafice 
na Štědříku za cenu 100 Kč.

Marek Podlaha, Zdena Malcová, Petr Horáček, 
Jan Herčík, Daniela Šťastná, Nikola Kinclová, 
Michaela Hájková, Jitka Svobodová, Luděk Horký 
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 Rádi bychom vás pozvali na otevření nově 
vzniklé „Stezky odvahy“. Setkání za přítomnosti 
zřizovatelů projektu, autorů stezky a odborné 
veřejnosti proběhne v sobotu 3. 11. od 14 hod. 
u centrálního panelu stezky před obecním úřa-
dem na Štědříku. 

„Stezka odvahy“ vznikla jako součást projektu 
CULBURB. Prostřednictvím dvanácti zastavení mapuje 
a popisuje faktory podílející se na současném 
 formování příměstských oblastí.

Součástí programu bude představení autorů 
 projektu a přizvaných hostů – odborníků na téma 
architektury a urbanismu. Vlastní slavnostní „křest“ 
nově otevřené stezky bude doprovázet volná diskuze 
s odborníky na danou problematiku. Společně pro-
jdeme jednotlivá zastavení a podle počasí se občer-
stvíme chladným koktejlem nebo hřejivým 
CULBURB–punčem.

Přijďte a projděte s námi „stezkou odvahy“, která 
značí naše bezprostřední okolí.

O víkendu 1. a 2. 9. 2012 vybíral náš tým hlasovací 
lístky s nápady občanů na zpestření života v obci 
Psáry a Dolní Jirčany za 50.000,– Kč. Bylo vybráno 
krásných 411 lístků z celkového počtu 1700, které 
byly distribuovány společně se srpnovým číslem 
Psárského zpravodaje. To znamená, že se hlasování 
zúčastnila přibližně ¼ všech domácností. Děkujeme 
všem občanům za účast a těm, ke kterým jsme netrefili 
nebo jsme se nedozvonili, se omlouváme. V takovém 
případě byla možnost hlasovat do označeného boxu 
před základní školou (box byl bohužel již první den 
hlasování odcizen). Veřejné vyhlášení výsledků pro-
běhlo 8. 9. 2012 během akce Pohádkový les u rybníku 
Kukalák. 
Výsledky hlasování: 

1. místo – 75 hlasů – hřiště pro starší děti 
2. místo – 63 hlasů pro nápad opravit silnici 
3. místo – 47 hlasů pro nápad na zkulturnění 
okolí rybníku Kukalák (podrobné výsledky budou 
zveřejněny na stránkách www.psary50000.cz)
Po domluvě s vedením obce byla pro realizaci 

hřiště předběžně navržena jižní část lokality Štědřík. 
Hřiště by mohlo koncepčně navázat na projekt 
„rekreační území“ (viz str.  10–13) prezentovaný 
v  tomto čísle zpravodaje. Při úvaze o charakteru 
dětského hřiště jsme postupovali podle několika 
výchozích bodů. Základem je omezený rozpočet – 
50.000,– Kč, dále požadavek na snadnou údržbu, 
odolnost proti vandalům, požadavek na estetickou 
kvalitu vzhledem k umístění (přírodní 

materiál), jednodu-

chá montáž, časové omezení – projekt musí být 
zrealizován nejpozději do konce dubna roku 2013. 
Také jsme si přáli, aby nové hřiště nebylo omezeno 
pouze na jeden druh aktivity, ale aby bylo určeno 
všem dětem bez rozdílu. Naším návrhem je zbudovat 
tzv. „přírodní multifunkční skulpturu”, která může 
sloužit starším dětem jako velmi oblíbený parkúr 
(akrobatické překonávání překážek v okolním prostředí), 
ale zároveň jako relaxační zóna (protahování, posilo-
vání, odpočinek, místo pro setkávaní atd.) Navrhujeme 
vytvořit objekt z  hladkých dřevěných trámů délky 
max. 2,5 m o průřezu 20 × 20 cm na jednoduchých 
základech. Celková bilance rozpočtu je přibližně 60 % 
na nákup materiálu, 15 % na dopravu a zbylých 25 % 
na povrchovou úpravu dřeva a montáž. Věříme, že 
by takto navržené hřiště mohlo obyvatelům a pře-
devším dětem zpestřit život v obci. 

Realizace proběhne pravděpodobně během břez-
na roku 2013. Hledáme dobrovolníky zejména z řad 
dětí od 10 let výše pro účast na stavbě hřiště! Pokud 
se chcete něco přiučit, přidat ruku k dílu a zapojit se 
do přeměny prostředí, ve kterém žijete, budeme moc 
rádi! Pište nám na e–mail: psary50000@gmail.com 
nebo na: www.facebook.com/psary50000

Těšíme se na další spolupráci! Tým 50.000,- 

Projekt CULBURB si klade za cíl aktivizovat skrze akupunkturní intervence příměstské lokality středoevropských metropolí 
a jejich obyvatele. Do projektu se dále zapojily tyto středoevropské obce: Maďarsko–Budapešť–Délégyháza, Polsko–Varšava–
Ursus, Rakousko–Vídeň–Sandleiten, Slovensko–Bratislava–Rajka–Rusovce, Slovinsko–Lublaň–Zalog.  www.culburb.eu

Otevření „Stezky odvahy“ 

Představujeme vítězný projekt ankety „50.000,-“

Podpora:

Projekt financovaný Evropskou komisí

Pozvánka na  
9. předvánoční setkání seniorů 

dne 13. prosince od 15 hod. 
Členky sociální komise již tradičně zvou všechny místní 

občany důchodového věku na posezení u kávy a malého 
občerstvení na OÚ Psáry. Předvánoční atmosféru nám pomo-
hou vytvořit nejen koledy a cukroví, ale také zajímavé povídání 
o tradicích s tímto obdobím spojených. Těšíme se na Vás!

Hello, Dolly!
Připomínáme všem, kteří mají zakou-

pené vstupenky na muzikál 
Hello, Dolly!, že odjezd autobusu ze 

zastávek Psáry, OÚ Psáry a Dolní 
Jirčany – u kostela je 

v úterý 20. 11. v 17.20 hod.

Za projektem stojí Jan Matoušek, Václav Matoušek, Jakub Havel, Anna Štembergová, Petr Babák (studio laboratory.cz)
Částku 50.000,– Kč na vítězný projekt poskytuje organizace CULBURB (www.culburb.eu)
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Celé dvacáté století architekti vytvářeli obraz 
 ideálních měst, málokdy se však ptali přímo občanů, 
jak si své ideální město představují. Rozhodli jsme se 
otočit tento trend a ptáme se vás, obyvatel Psár 
a Dolních Jirčan, jak byste si představovali vaši ideální 
obec. Architektonické studio MOBA se bude držet vašich 
námětů a navrhne pro vás vizi Psár a Dolních Jirčan.

Teď, když máme za sebou mimozemské slepice 
a  uzavřený výběr, za co obyvatelé Psár a Dolních 
Jirčan utratí 50.000 Kč, vás oslovujeme s dalším pro-
jektem – Ideální satelit. Naším cílem je seznámit se 
s vašimi nápady, touhami a přáními a vytvořit z nich 
vizi, která se možná promítne do budoucího vývoje 
obce a do nového územního plánu. Naším cílem je, 
aby se vaše touhy dostaly nejen do projektu, který 
pro vás vytvoříme, ale především, aby se i politická 
reprezentace, ta současná nebo i budoucí, identifi-
kovala s přáním občanů. Připravili jsme pro vás otázky, 
na které bychom byli rádi, abyste odpověděli a při-
psali vše, co považujete za důležité.

Dotazník vyplňte, odstřihněte a vhoďte do schrán-
ky připravené na obecním úřadu nebo vyplňte online 
na webu psary.cz/idealni-satelit.html v termínu do 
30. 11. 2012.

22. 11.  Váš ideální satelit – diskuze s obča-
ny nad budoucností obce, obecní 
úřad v 18 hod.

13. 12.  Satelit budoucnosti – diskuze 
s dětmi nad budoucností obce, 
základní škola Psáry – Dolní Jirčany

únor 2013  Workshop Ideální satelit – setkání 
občanů, architektů a politiků obce

březen 2013  Prezentace projektu Ideální satelit 
a rekapitulace všech Culburb projektů

Ovlivněte budoucnost své obce!

Ideální satelit
Budoucnost obcí Psáry a Dolní Jirčany

Ideální satelit
Dotazník o budoucnosti obce Psáry a Dolní Jirčany

Můžete vyplňovat pouze pro Vás podstatné informace, pokud některá z otázek není důležitá, proškrtněte.

Co Vám v obci chybí?
1. Nejvíce mi chybí  ..............................................................................................................................................................................
2. Ocenil/a bych  ...................................................................................................................................................................................
3. Všichni postrádají  ...........................................................................................................................................................................

Co Vám v obci vadí?
1. Nejvíc jsem nespokojen s  ............................................................................................................................................................
2. Každý den se potýkám s  ..............................................................................................................................................................
3. Zlepšit by bylo potřeba  ................................................................................................................................................................

Největší přednosti obce jsou:  .....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................

Kam se chodíte projít/ projet na kole?
1. Nejčastěji (na krátkou procházku)  ............................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
2. Příležitostně (na delší procházku)  ............................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................

Kterou část obce máte rádi (a proč)?
1. Nejraději mám místo  .....................................................................................................................................................................
2. Také rad/ráda chodím ...................................................................................................................................................................
3. Moji přátelé, známí, sousedi mají rádi  ....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................

Kterou část obce nemáte rádi (a proč)?
1. Nejhorší místo v obci dle mého názoru je  ............................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
2. Další nepříjemná místa jsou  .......................................................................................................................................................
3. Bojím se chodit  ................................................................................................................................................................................

Kolik času v obci trávíte?
a)  Dojíždím do práce/školy, volný čas trávím mimo obec,
b)  Dojíždím do práce/školy, volný čas trávím v obci,
c)  Pracovní i volný čas trávím v obci,
d) Jinak  ....................................................................................................................................................................................................

Jaký způsob používáte pro dopravu do práce/školy?
a) autem, c) MHD,
b) na kole, d) pěšky.

Na dopravě do práce/školy bych změnil/a
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................

Jak se většinou pohybujete po obci?
a) autem, c) MHD,
b) na kole, d) pěšky.

Vyhrajte iPod Shuffle  
MP3 přehrávač! 

Po vyplnění dotazníku budete zařaze-
ni do slosování o přehrávač MP3 iPod 

Shuffle s interní pamětí 2 GB.
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Při pohybu po obci bych změnil/a
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................

Co vnímáte jako centrum dnešní obce?
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................

Co mu chybí?
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................

Co byste chtěli mít na Štědříku? (bývalý areál JZD)
a)  nové centrum obce (náměstí, bytové domy, pobočky banky, pošty, obchody a služby),
b)  zachování současného stavu,
c)  navrácení do přírodního charakteru – park, rekreace,
d)  je mi to jedno,
e) jiné  .......................................................................................................................................................................................................

Pro budoucnost obce vidíte jako důležité: 
(očíslujte dle důležitosti: 1 – nejvíce důležité, 5 – nejméně důležité)
a) rozvoj nových ploch pro bydlení,
b)  rozvoj služeb (obchody, kavárna, restaurace, kultura, sport, vybavenost pro volný čas),
c) rozvoj turistického ruchu,
d)  podpora rozvoje tradic a způsobu života v obci (zemědělství, farmy, trhy, slavnosti),
e)  něco jiného  .......................................................................................................................................................................................

Počet obyvatel obce se za posledních 15 let téměř ztrojnásobil. Tento trend:
a)  mi nevadí, nejsem proti růstu velikosti obce tímto tempem,
b)  mi vadí, růst obce za účelem bydlení bych zastavil, ale nejsem proti rozvoji veřejných prostor a vybave-

nosti obce,
c)  mi vadí, růst obce bych zastavil.

V současné době se dle platného územního plánu zastavuje úrodná zemědělská půda
a)  souhlasím, zemědělskou půdu obec nepotřebuje,
b)  nesouhlasím, pro budoucí výstavbu se mají využívat pozemky neúrodné a jinak nevyužitelné.

Jak si představujete Ideální satelit na předměstí Prahy?
a)  zástavba solitérními domy se soukromými pozemky propojenými komunikací,
b)  zástavba řadovými domy s menším vlastním pozemkem, ale naopak větší měrou veřejných prostor, 

(chodníky, cyklostezky, ulice, hřiště),
c) zástavba bytovými domy se společným veřejným prostorem (náměstí, parky, hřiště, sportoviště).

Jaký je váš vztah k obci
a) v obci trvale bydlím,
b) obec využívám pro rekreaci,
c) do obce dojíždím za prací,
d) jiné ........................................................................................................................................................................................................

Nepovinné údaje:
jméno:  .....................................................................................................................................................................................................
e-mail nebo adresa:  ............................................................................................................................................................................

UFO přistálo
V den pohádkového lesa, 8. září, došlo k nevídané 

události: na břehu rybníku Kukaláku přistál tajemný 
létající talíř. Na jeho palubě se nacházela pětice 
vzácných slepic rodu Araucana, jež snáší modrá 
vajíčka. Naštěstí se děti ze základní školy slepiček 

ujaly a spolu s jejich kmotry, německými architekty 
Ursulou a Niklasem, jim postavily nový příbytek. Sami 
můžete podle fotky posoudit, že se jedná o skutečný 
palác! Děti se na jeho projektování a stavbě účastnily 
od prvního náčrtku do posledního hřebíku. Nejdříve 
kreslily své návrhy pro nový kurník snů, z  návrhů 
vybraly jeden vítězný, vytvářely šablony, řezaly, 
stloukaly, malovaly..., což se podepsalo nejenom na 
originalitě celého díla, ale leckdy i na oděvech hou-
ževnatě pracujících dětí. Děti vynaložily spoustu 
energie a kreativity a odměnou je zcela unikátní 
kurník snů, který byl instalován v rohu školního dvora. 
Slepice mají originálně zabezpečený výběh stejně 
jako originální jména – Zlatonka, Modelka, Pírko, Lola 
a Andulka. Zvykly si již na nové prostředí, jsou zvě-
davé a rády okukují návštěvníky, jak ty ze školy, tak 
i ty menší, kteří se s maminkami ke kurníku přicházejí 
podívat. Děti byly seznámeny s tím, jak se musí o sle-
pice starat: ráno otevírat kurník, dát čerstvou vodu, 
zrní, večer po západu slunce zase slepice zavřít do 
bezpečí kurníku. Prostě se slepičky ve škole mají jak 
„na zámku“ a všichni už jen s napětím čekají, až 
začnou snášet modrá vejce!

Celá akce UFO – urbánní farmářský objekt, je sou-
částí evropského projektu CULBURB – Kultura na 
hraně, jehož cílem je specifickými intervencemi 
umělců přispět v dané obci k upevňování sociálních 
vazeb a vazeb na místo, kde žiji. A právě naše UFO 
slepice se svým kurníkem snů se v těchto dnech těší 
pozornosti na výstavě v Německu. S pozitivními 
ohlasy zde bylo předvedeno video natočené během 
přistání UFO a v průběhu stavby kurníku, návštěvníci 
si mohou prohlédnout samotný UFO objekt a co nás 
nejvíce těší, kreslený komiks o průběhu plánování 
a stavby kurníku snů, jehož autorem je žák 5. třídy 
naší základní školy, Jan Pejsar. Vystavený originál 
komiksu slaví na výstavě úspěchy a návštěvníci si jej 
velmi rádi prohlížejí! Děkujeme, Honzo! A děkujeme 
také iniciátorům projektu, Ursule a Niklasovi, za ori-
ginální uměleckou akupunkturu, dětem ze školy za 
tvůrčí aktivitu a doufáme, že se naši malí hospodáři 
již brzy dočkají slibovaných modrých vajec!

MATEŘSKÁ ŠKOLA 
Podzimní ozdravné pobyty v solné 
jeskyni Relax Herink

Od začátku října každý pátek po dobu deseti týdnů 
jezdí děti z mateřské školy stejně jako v předchozích 
letech do solné jeskyně Relax Herink. Pravidelnými 
pobyty v jeskyni, díky vysoké koncentraci minerálů 
ze soli z Mrtvého moře, je tak u dětí podporován 
především imunitní systém. V jeskyni je útulné pro-
středí se stálou teplotou a vlhkostí vzduchu a pří-
jemným osvětlením, které má pozitivní vliv na cel-
kovou atmosféru. Děti mají během pobytu k dispozici 
velké množství hraček, se solí si hrají podobně jako 
s pískem a v průběhu hry s vrstevníky posilují své 
zdraví. Po skončení téměř hodinového pobytu na 
děti čeká malé občerstvení – ovocný čaj a dětské 
piškoty. Do solné jeskyně děti doprovázejí paní uči-
telky, pravidelně se střídají a společně s dětmi utužují 
zdraví do podzimních sychravých dní. 
Výlet do Toulcova dvora

V posledním zářijovém týdnu děti z naší mateřské 
školy navštívily přírodní areál uprostřed sídliště – 
Středisko ekologické výchovy Toulcův dvůr. Zaměstnanci 
střediska pro předškoláky ze tříd Sluníček a Ptáčat 
připravili zajímavé výukové projekty – Vrbníček (pod-
zimní varianta) a Vodník Brekule. Jednotlivé programy 
dětem poskytly nové poznatky především z oblasti 

Škola  
 

Podzim v naší škole a školce
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podzimní přírody a umožnily jim v rámci interaktivní 
dílničky něco hezkého vyrobit. Mladší děti ze tříd 
Motýlků a Broučků se jely podívat na domácí a hos-
podářská zvířata v rámci projektů – Hebká ouška, 
měkké tlapky a Stateček s domácími zvířátky. Děti 
v průběhu dopoledne získaly pozoruhodné informace 
jak o životních potřebách zvířat, tak o způsobu jejich 
života na farmě; některá zvířátka měly možnost nakr-
mit a pohladit. Toulcův dvůr je vyhledávaným místem 

ve všech ročních obdobích a nejen děti se těší na 
další projekty, které v průběhu školního roku nebo 
let následujících postupně navštíví. 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
V letošním školním roce plní povinnou školní 

docházku v naší základní škole rovných 150 dětí, to 
je o 27 dětí více než v roce předchozím. Školní pro-
story doslova „praskají ve švech“. Všech sedm učeben 
je permanentně vytíženo, v letních měsících musely 
proběhnout drobné stavební úpravy sociálních zaří-
zení a rozšíření prostor šaten, aby MŠMT schválilo 
navýšení kapacity školy ze 145 žáků na 170. Avšak 

každému, kdo se ocitne v hlavní budově školy např. 
v době oběda, je na první pohled jasné, že se pohy-
bujeme na samé hranici únosnosti. Od září bylo 
potřeba otevřít celkem čtyři oddělení školní družiny, 
kterou navštěvuje celkem 100 žáků, půlené hodiny 
anglického jazyka musí probíhat v době, kdy je sou-
sední třída na tělocviku, aby bylo kam jednotlivé 
skupiny umístit. Tělocvična početnějším třídám již 
vůbec nedostačuje, proto zřejmě nejednou potkáte 

školáky, jak sportují venku, na 
hřišti či v tenisové hale.

Avšak přes všechny zmiňo-
vané obtíže nabízí škola 
dětem podmínky ke vzdělá-
vání odpovídající moderním 
požadavkům. Ve čtyřech tří-
dách jsou k dispozici interak-
tivní tabule, v každé třídě 
notebook pro učitele, lze vyu-
žívat přenosné dataprojekto-
ry, všechny učebny mají při-
pojení k internetu. 
Významným způsobem byl 
obnoven a rozšířen fond učeb-
nic, postupně se dokupují 
výukové pomůcky. Ve škole 
aktivně působí školní psycho-
ložka, od září mohou žáci 
s individuálními vzdělávacími 
potřebami využívat pomoci 
speciálního pedagoga.

Školní družina nabízí pestré 
volnočasové aktivity, rozšířila se i škála nabízených 
kroužků – nově mohou děti navštěvovat kroužek 
Věda nás baví, Šachy a dáma, kurzy jógy, znakové 
řeči a němčiny, výtvarný ateliér, tréninky aerobiku 
a orientálních tanců. Mezi tradičně oblíbené kroužky 
patří samozřejmě angličtina, klavír, kytara, flétna, 
keramika, taekwondo, street dance a chovatelství. 
Poslední dva jmenované musely být dokonce pro 
velký zájem rozděleny do dvou termínů.

Příležitostí ke vzdělávání, rozvíjení se a objevování 
nových věcí je ve škole spousta, každý si může najít 
to své, stačí už jen mít chuť.

EU peníze školám
Na základě dotační žádosti byl naší škole schválen 

projekt „Škola pro život“, který od října začínáme ve 
škole realizovat. Cílem projektu je prostřednictvím 
nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počá-
tečního vzdělávání na základní škole. Zkvalitnění 

a  zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým 
vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických 
pracovníků, tvorbou a následným používáním nových 
metodických pomůcek a digitálních učebních mate-
riálů ve výuce. Projekt poskytne podporu rovného 
přístupu ke vzdělávání pro všechny žáky bez rozdílu 
zapojením speciálního pedagoga. V rámci projektu 
škola získá dotaci v celkové výši 832.511,- Kč.

Sběr plastových víček
V souvislosti s enviromentálním vzděláváním se 

škola zapojila do projektu recyklace plastových víček 
od PET lahví. Ve škole i školce sbíráme do sběrných 
krabic plastová víčka. Pokud nám chcete při sbírání 
pomoci, můžete kdykoli víčka donést do školy,  ideálně 

v igelitové tašce. Výtěžek ze 
sběru bude použit na nákup 
didaktický pomůcek a mate-
riálu pro jednotlivé třídy!

RC DOMEČEK
Cvičení pro rodiče 
s malými dětmi

Od 12. října probíhá každý 
pátek od 9.30 do 10.15 hod. 
v tělocvičně ZŠ tradiční cviče-
ní pro rodiče s dětmi ve věku 
1,5–3 roky. Za doprovodu 
básniček a písniček používají 
děti ke cvičení nejrůznější 
pomůcky, poznávají nové 
kamarády, ale především si 
děti s rodiči mohou užít inten-
zivní vzájemnou spolupráci. 
Kurz ve spolupráci se ZŠ Psáry 
organizuje RC  Domeček. 

Cvičení vede ing. Daniela Fremuntová, certifikovaná 
lektorka cvičení s dětmi, instruktorka jógy. Více infor-
mací a přihlášky na betakova@rcdomecek.cz.
Svatomartinský lampiónový průvod

Lampiónový průvod k poctě sv. Martina 
a   radosti našich dětí se uskuteční 12. 11. Sraz 
v 16.45 hod. před Obecním úřadem Psáry. S sebou 

Děkujeme Andree Haramulové, žákyni 5. třídy základní školy Psáry, za vynikající 
reprezentaci v nominačním kole Logické olympiády. Andrea zopakovala svůj 
loňský úspěch a umístěním se na sdíleném 6.–10. místě postoupila do kraj-
ského semifinále. Děkujeme a GRATULUJEME!

E

ZÁJMOVÁ ČINNOST (z. č.) ve školní družině aneb družina nás baví!

M. Merglová Ing. E. Pipasová L. Raková H. Hůrková

Pondělí letem světem přírodovědná z. č. sportovní z. č. výtvarná z. č.

Úterý přírodovědná z. č. hudební z. č. výtvarná z. č. sportovní z. č.

Středa rukodělná z. č. sportovní z. č. turistická z. č. přírodovědná z. č.

Čtvrtek sportovní z. č. výtvarná z. č. literární/výtvarná z. č. turistická z. č.

Pátek literární z. č. turistická z. č. přírodovědná z. č. literární/hudební z. č.

Děkujeme nakladatelství ALTER, zastoupenému manželi Bradáčovými z Dolních 
Jirčan, za poskytnutou slevu ve výši 20 % na nákup učebnic pro žáky naší 
základní školy. Děti ve škole tak v letošním roce mohou pracovat s názornými, 
metodicky výborně pojatými učebnicemi, které jsou navíc pěkně graficky 
zpracované a ilustrované. 

E
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si přineste lampión, lucerničku, světýlko, zkrátka 
cokoli, čím si budou moci vaše děti posvítit na cestě 
za sv. Martinem. A když se vše podaří, třeba ho potká-
me. A třeba bude na koni...
Herna pro nejmenší

Od října je každou středu od 15.30 do 17.30 hod.
otevřena herna pro předškolkové děti (tedy 0–3 roky), 
a to v rodinném centru Domeček na adrese 
Spojovací 600, Dolní Jirčany. Garantem programu je 
Jana Zadražilová, tel.: 736 128 816. Přijďte si s dětmi 
zpříjemnit sychravá odpoledne!

Po krásném létě, plni sil a nových nápadů, jsme 
se vrhli do hasičské práce přímo po hlavě. Jednalo 
se zejména o zvýšené množství zásahů, taktické cvi-
čení, soutěže požárního sportu a železného hasiče, 
asistence při preventivních a kulturních akcích. Tyto 
aktivity dokonale vyplnily veškerý náš volný čas. 

Koncem srpna se naše výjezdová jednotka zúčast-
nila společně s profesionálními a předurčenými 
dobrovolnými jednotkami a záchrannou službou 
taktického cvičení na aktuální téma – dopravní neho-
da autobusu a osobních automobilů. Při této nehodě 
bylo velice věrně namaskováno několik desítek figu-
rantů a každý hrál velmi přesvědčivě svou roli. Naše 
jednotka provedla vstup bokem autobusu pomocí 
hydraulického nářadí a asistovala při provádění tří-
dění a vyprošťování raněných a obětí dopravní 
nehody. Tento typ dopravní nehody s velkým množ-
ství zraněných se naštěstí nevyskytuje příliš často, 
ale jistě si vzpomenete například na oběti u Nažidel, 
Buštěhradu či nedávnou nehodu českého autobusu 
v Chorvatsku. Vzhledem k blízkosti Pražského okruhu 
a reálné možnosti podobného neštěstí je takováto 
příprava opravdu na místě a rozšiřuje naši připrave-

nost efektivně a včasně zasáhnout.
Na fyzickou připravenost odvážně navázala i naše 

děvčata. Dalšího ročníku Železného hasiče v Katusicích 
se mimo naše borce zúčastnila i Jana Remková 
a  Monika Smetanová. Děvčata měla naši podporu 
a díky osobnímu nasazení si získala i podporu většiny 
publika. Jednou z disciplín bylo tažení figuríny na 
třicetimetrové dráze. Vzhledem k tomu, že váha 
břemene hodně převyšovala váhu dívek, byl jejich 
výkon absolutně nadlidský. Po překročení cílové čáry 
následovalo zhroucení z totálního vyčerpání, ale 
jejich radost z toho, že obstály v této těžké zkoušce, 
byla obrovská. Přední místa z minulého ročníku si 
udrželi i muži. Jirka Hofírek se umístnil na druhém 
místě, Míla Burián (druhý nejstarší hasič v soutěži) byl 
na pátém místě. Naši mladíci, Jarda Přibyl a Láďa 
Burián, se umístnili v první dvacítce, a to vše při cel-
kovém počtu šedesáti soutěžících. Máme tedy nejen 
železné hasiče, ale i železné hasičky. Ale pozor, zaru-
čená zpráva – jedna paní povídala, že na příští pod-
zimní soutěž se chystají další jirčanské hasičky! Držíme 
palce a budeme vás informovat…

Milou povinností byla při příležitosti prvního 

 velitel JSDH Dolní Jirčany Bc. Miloslav Burián

Hasičina s vůní podzimu

Prořezání a kácení 
stromů z lana

Střechy, okapy, fasády 
a jiné práce 
ve výškách

Michal Pták, tel. 603 712 174
e-mail: michalptak@centrum.cz

Střechy, okapy, fasády 
a jiné práce 
ve výškách

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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6. října přivítalo účastníky závodu SYMBIO+ Cross 
Country v Dolních Jirčanech krásné slunečné počasí. 
Babí léto jako malované. Dopolední program vyplnil 
dětský závod, který byl rozdělen do několika 
kategorií.
V kategorii 6–7 let se celkem zúčastnilo 25 kluků 
a holek. Na stupně vítězů se postavily: 
1.  Radová Daniela, 2. Dušková Kateřina, 3. Jankovská 

Ema. 
Z kluků to byli: 1. Křenek David, 2. Hurt Adam, 3. Pavlas 
Marek.
V kategorii 8–9 let závodilo 20 dětí: 
1.  Bedrníková Karolína, 2. Novotná Aneta, 3. Spudilová 

Adéla. 
Kluci se umístili následovně: 1. Jankovský Tomáš, 
2. Chaloupka Viktor, 3. Novák Marek.
Do kategorie 10–12 let se přihlásilo 11 závodníků 
a pro první místo si dojela Macháčková Barbora,
pro druhé místo Džerengová Sabina a pro třetí místo 
Hriagyelová Adéla. 
Z chlapců byl první Bedrník Matěj, druhý Banszel 
Vojtěch, třetí Hriagyel Lukáš. 
V juniorské kategorii se na start postavilo celkem 
13 závodníků a závodnic. 

Juniorky byly jen dvě, takže se na bednu dostaly 
obě. Pro první místo si dojela Roubalová Markéta 
a  pro druhé Šafránková Tereza. Junioři se umístili 
následovně: 

1.  Císař Vojtěch, 2. Pech Martin a pro třetí místo 
si dojel Pejša Robert.

Hlavní závod v kategorii ženy byl do poslední 
chvíle velmi napínavý, neboť se vedl velký boj o první 
a druhé místo. S těsným náskokem 5 vteřin si nako-
nec pro zlatou medaili dojela Dagmar Svěráková, 
druhá byla Kája Polívková a bronz získala Natálie 
Šmejkalová. 

Podobně napínavý boj se odehrál v mužské kate-
gorii, kde si pro zlato dojel David Janda následo-
vaný Josefem Holubem, který protnul cílovou pásku 
jen 9 vteřin po Davidovi Jandovi. Třetí skončil David 
Klap.

Samotné vyhlašování výsledků a předávání medailí 
hlavního závodu nám svým vystoupením zpestřila 
Veronika Müllerová, mistrně republiky v recesi 
Air Guitar, ve které soutěžící předstírají hru na kytaru. 
Koncem srpna bude reprezentovat ČR na světovém 
finále Air Guitar ve finském Oulu, kde loni získala 
bronzovou medaili. Vystoupení této umělkyně si do 
Dolních Jirčan přijela natočit televize Nova, která 
připravovala reportáž do pořadu Na vlastní oči. 

Trať nepatřila k těm nejlehčím, ale podle reakcí 
závodníků můžeme říci, že se rozhodně líbila. Věříme, 
že druhý ročník nebyl poslední a že se za rok opět 
v Dolních Jirčanech – Psárech všichni potkáme.

Sport

 Cross Country
Úspěšný závod je za námi! 

Za organizační tým Symbio+ Cross Country
Anežka Stoklasová 

 školního dne ukázka naší techniky a vyprošťování 
z vraku osobního automobilu pro naše školáky. Děti 
si vyzkoušely jak práci hasiče–záchranáře, tak i stís-
něný pocit zraněného figuranta ve vraku.

Velice povedenou akcí byl Pohádkový les v Dolních 
Jirčanech, kde jsme pomáhali jako pohádkové postavy 
i jako pořadatelé a zdravotní asistence. Ošetřili jsme 
čtyři drobná zranění dětí a rovněž jsme zasáhli 
a odstranili nebezpečné sršní hnízdo, jehož obyvatelé 
ohrožovali dětské závodníky i jejich doprovod. 

Po létech slibů a plánování se nám konečně poda-
řilo uspořádat turnaj v nohejbale, tzv. Jirčanský 
NOHA–CUP. Této aktivity se ujal David Raušer 
a konečně tento turnaj zorganizoval. S přehledem 
nás však rozdupali Klínečtí borci, kteří zaslouženě 
vyhráli. Bohužel se při této akci zranil Michal Raušer, 
který nám pak znatelně scházel. Byla mu poskytnuta 
pomoc a zajištěn transport do nemocnice. Již je 
naštěstí skoro zdráv a regeneruje tělo na další 
sezonu. 

O přednášku na téma poskytování první pomoci 
projevily zájem dámy z rodinného centra Domeček. 
Vyzkoušely si resuscitaci na cvičném modelu a byla 
probrána a vysvětlena většina druhů efektivní pomoci. 
A co vy? Umíte poskytnout první pomoc? 

Koncem září se naše družstva mužů a žen zúčast-

nila soutěže Memoriál Jaroslava Štíbra na Radlíku. 
Družstvo žen bylo páté a družstvo mužů celkově na 
druhém místě, ve své kategorii starých stříkaček jsme 
obsadili místo první. Tato technika z padesátých let 
ještě neřekla své poslední slovo a pravidelně porá-
žíme družstva s mnohem modernější technikou.

Bohatá byla i zásahová činnost. Jednalo se o širo-
kou škálu činností od likvidace bodavého hmyzu 
přes planý poplach, nedovolené pálení, požár odpadu 
až po požáry pole ve Vestci a Zlatníkách, požár lesa 
ve Psárech, hořící automobil v Jesenici a výbuch kotle 
ve Zdiměřicích. Bohužel se u zásahů stále častěji 
setkáváme s neochotou občanů spolupracovat, s lid-
ským primitivním chováním a dokonce jsme již byli 
několikrát napadeni. Poslední incident se stal ve 
Vestci, kde jsme již dříve včasným zásahem uchránili 
před požárem budovu a kamion. Napadání našich 
příslušníků člověkem pravděpodobně intoxikovaným 
opiáty či alkoholem řeší Policie ČR.

Práce bylo na podzim opravdu dost a hodně toho 
ještě chystáme. Děkujeme obecnímu zastupitelstvu 
a všem občanům za podporu v naší dobrovolné práci. 
Protože již začala topná sezona, zkontrolujte si prosím 
topidla a komíny, protože ne vždy je lepší vyhořet, 
nežli vymalovat. 

Jsme tu pro vás, pro vaše bezpečí.

nově otevřená nekuřácká klubovna

uvítáme i nesportující návštěvníky

občerstvení jsme rozšířili o pizzu  
(příprava 10 min)

otevřeno každý den od 8 do 21 hodin

rezervace: tel. 606 625 265 e-mail: info@tenis–olten.cz
rezervace on-line: www.tenis-olten.cz provozní doba: Po–Ne 8–21 hod.
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Společenské centrum Kamenice
Ringhofferovo nám. 434, 251 68 Kamenice
/fax: 323 672 643
e-mail: kckamenice@volny.cz
1. 11., 19.30 Chinaski – klubový speciál 2
předprodej 280/320 Kč, v den koncertu 350 Kč
20. 11., 19.30  250/300 Kč
Kdopak by se konce bál
Travesti skupina SCREAMERS v roce 15. výročí svého 
založení uvádí nový pořad. Výpravná show o proroctví 
konce světa
27. 11., 19.30  Souhvězdí jisker  350/300 Kč
Předvánoční setkání s bratry Nedvědy
12. 12., 18.00  250 Kč / děti 100 Kč
Vánoce s Choreou
Staročeské Vánoce – balady, legendy a koledy
Hraje, zpívá a tančí soubor CHOREA BOHEMICA

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
 16. 11., 19.30 Tančírna
 21. 12., 19.30 Tančírna
 7. 11., 19.30  Prodloužená tanečních kurzů
 28. 12., 19.30  Předsilvestrovská tančírna

Středa	 18.30	hod.	 dospělí	+	mládež	ZÁKLADNÍ	 od	9.1.2013
Středa	 20.30	hod.	 dospělí	MÍRNĚ	POKROČILÍ	 od	9.1.2013
Čtvrtek	18.30	hod.	 dospělí	VÍCE	POKROČILÍ	I.	 od	10.1.2013
Čtvrtek	20.30	hod.	 dospělí	SPECIÁLNÍ	+	HOBBY	od	10.1.2013
Neděle	18.30	hod.	 dospělí	POKROČILÍ	 od	13.1.2013
Neděle	20.30	hod.	 dospělí	VÍCE	POKROČILÍ	II.	 od	13.1.2013

na LEDEN 2013 do

Výstava drobného zvířectva 
a ovoce
ZO ČSCH Vestec spolu s ZO ČZS Jílové si Vás dovolují 
pozvat na výstavu drobného zvířectva a ovoce, 
která se koná ve dnech 2.–3. listopadu 2012 v hale 
zemědělského družstva vlastníků v Libni u Dolních 
Břežan. 

Vystaveno bude minimálně 200 králíků, 250 holubů 
užitkových, okrasných, sportovních i PH a drůbež 
hrabavá a vodní. Z ovoce bude vystaveno na 
200 odrůd i novošlechtění. 
Otevřeno: v pátek 2. 11. od 14 do 18 hod.
 v sobotu 3. 11. od 8 do 14 hod.

Připraveno je chutné občerstvení a zajímavá 
tombola.

Pro bližší informace volejte na tel. 241 940 275
Na Vaši návštěvu se těší pořadatelé.

Slevy: 2 opakování – 5 %, 3–5 opakování – 10 %, 
6 opakování – 15 %
Ceny jsou jednotné pro černobílou i barevnou inzerci 
a jsou konečné, nejsme plátci DPH.

Psárský zpravodaj je dvouměsíčník vydávaný obcí 
Psáry, který slouží pro komunikaci obecního úřadu 
s občany. Kontaktní e-mail:  psarskyzpravodaj@ psary.cz. 
Web: psary.cz/psarsky-zpravodaj
Redakční rada: Ing. Karel Kříž, Jiří Římovský, 
MUDr. Jaroslav Sokol. Za obec Psáry: Vlasta Málková
Vedoucí redaktorka a příjem inzerce: Ing. Lucie 
Libovická, tel. 603 477 211, e-mail: inzerce@psary.cz
Distribuce: ZDARMA do všech poštovních schránek 
občanů a firem v Psárech a Dolních Jirčanech
Náklad: 1700 výtisků Registrace: MK ČR E 15258 
Vydání: ŘÍJEN 2012, vyšlo 27. 10. 2012
Grafická úprava: Ing. Vít Libovický
Tisk: Tiskárna Prager
Uzávěrka dalšího vydání: 10. 12. 2012

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,-

FOTBALOVÉ TABULKY
údaje převzaté z webových stránek ČMFS 
k 21. 10. 2012 (bez záruky)

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

1. Zvole 9 8 1 0 34:5 25 (10)

2. Zbuzany 9 8 1 0 31:2 25 (10)

3. Horoměřice 8 5 2 1 22:9 17 (8)

4. Psáry 8 4 1 3 23:22 13 (1)

13. Úhonice 9 2 1 6 13:26 7 (-8)

14. Měchenice 9 1 3 5 11:24 6 (-6)

Poslední zápas: 
13. 10. Psáry A – Hostivice 3:1 (1:1)
Branky: Kore Gökmen, Dubský František, Mareček Michal 

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

1. Okrouhlo 6 4 1 1 16: 6 13 7

2. K. Přívoz 5 3 2 0 17: 4 11 5

3. D. Jirčany 5 3 1 1 16: 6 10 1
4. Hradištko B 6 3 1 2 15: 10 10 1

5. Libeň 5 3 1 1 15: 14 10 1

6. Psáry B 5 2 2 1 12: 10 8 (-4)
7. Průhonice B 5 2 0 3 16: 17 6 0

8. Libeř B 5 1 2 2 9: 9 5 (-1)

9. Radlík B 6 1 2 3 7: 20 5 (-4)

10. Vestec B 6 1 1 4 10: 20 4 (-8)

11. Pikovice 6 0 1 5 5: 22 1 (-5)

Poslední zápasy:
13. 10. D. Jirčany – Libeň 1:3 (1:2)
Branky: Líbal Petr – Tax David 2, Rolinc Tomáš
14. 10. Psáry B – Průhonice B 6:4 (4:2)
Branky:  Kubr Tomáš 2, Balcárek Lukáš 2, Horký Luděk, Rusek 

Libor – Hrdlička Michal 2, Brázda Josef, Vinš Marek

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

1. Všenory B 6 6 0 0 39: 9 18 6
2. Zlatníky 6 5 1 0 35: 9 16 10

7. Čisovice B 5 2 0 3 14: 32 6 0
8. Kazín B 5 1 1 3 12: 18 4 1
9. D. Jirčany B 5 1 1 3 5: 16 4 ( -2)

10. Měchenice B 6 1 0 5 5: 20 3 ( -9)
11. Vrané B 5 0 0 5 4: 26 0 ( -9)

Poslední zápas:
7. 10. D. Jirčany B – Zlatníky 6:2 (4:1)
Branky: Líbal Petr

Bruslení pro veřejnost v zimní hale 
HC Slavoj Velké Popovice

 so 27. 10. 14.30–16.30 hod.
 ne 28. 10. 12.15–14.15 hod.
 so 10. 11. 12.15–13.45 hod.
 so 17. 11. 13.45–15.45 hod.
 ne 25. 11. 12.00–14.00 hod.
VSTUPNÉ:  dospělí 40 Kč,  

děti do 15 let a důchodci 20 Kč

Kultura

FK Rapid Psáry zve všechny děti 
a  jejich rodiče na Mikulášskou 
nadílku, která se uskuteční na 
hřišti v  Psárech 9.   prosince od 
14 hodin. 

Regionální muzeum v Jílovém u Prahy
Masarykovo náměstí č. p. 16, 254 01 Jílové u Prahy
 241 950 791, info@muzeumjilove.cz
www.muzeumjilove.cz
Momentálně v našem muzeu probíhají tyto akce:
8. 9.–11. 11.  Jan Kozák
Živelné pohromy – výstava rytin
15. 9.–4. 11.  Stáří sobě
Výtvarné práce seniorů (práce Domu seniorů 
v Jílovém u Prahy společně s Domovem Laguna Psáry)
15. 9.–18. 11.   Holzgerlingen
Partnerské město – výstava partnerského města
13. 10.–2. 12.  Než bude pozdě 
Komorní výstava uspořádaná z darů muzeu
Nejnovější chystané výstavy:
20. 10.–3. 2. 2013 Igráčci
Fenomenální figurky 80. let
24. 11.–31. 3. 2013
Keramický svět Jana Kutálka – výstava keramiky
1. 12.–20. 1. 2013 Vánoce v muzeu
Výstava betlémů, Vánočních ozdob a pod.
8. 12.–24. 2. 2013 Leopold Čihák 
Komorní výstava ke 180. výročí narození zakladatele 
muzea
Nejnovější chystané akce:
8. 12.  Den s klubem lidové tvorby 
8. 12., 18.00   Vánoční koncert Musica 

Festiva di Praga
28. 10.   Den kraje 
Ukázka techniky HZS Jílové u Prahy a divadelní 
představení Světáci
1. 12. a 15. 12.  Vánoční předvádění 
Výstava a prodej vánočních ozdob, cukroví či dárků 




