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Pořadatelům různých akcí na území naší obce 
nabízíme možnost zveřejnění informací 
v Psárském zpravodaji a na obecním webu.
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Nabízíme práci: 
Sekání trávy na zahradě rodinného domu 

v obci Psáry, údržba záhonů, drobné opravy, 
odvoz trávy do sběrného dvora. Zahradní tech-
niku máme k dispozici. Vlastní přívěsný vozík za 
autem na odvoz trávy výhodou. Práce na 8 hod. 
jedenkrát v pracovní dny za týden. Platba v hoto-
vosti. Tel. 602 200 398.

Nástup možný okamžitě!

Máme otevřeno  
celé léto.
Přijďte  

se podívat!

BEZPEČÍ
PRO VÁS A VÁŠ MAJETEK
–  montáže alarmů JABLOTRON
–  minimální zásah do interiéru, rychlá 

montáž
–  připojení na PCO
–  nabídky a zaměření zdarma
–  záruční i pozáruční servis
Jan Hejl tel. 606 823 748

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)

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 – pozor změna
úřední hodiny červenec, srpen 
po–čt 8–16 hod.
pá 8–13 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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RO Usnesení č. 58/10–2012
I. schvaluje

Uzavření Smlouvy o provedení stavby mezi obcí Psáry 
a panem M. K. na umístění stavby splaškové kanalizace 
na obecním pozemku p. č. 689 k. ú. Dolní Jirčany.

II. pověřuje
Starostu podpisem této smlouvy. 

RO Usnesení č. 59/10–2012
I. bere na vědomí

Předložené cenové nabídky na opravu nezpevněného 
úseku komunikace v ul. Pod Strání od: 
1. Vialit Soběslav s. r. o. – nabízí stržení 10 cm povrchu, 

jeho nahrazení makadamem, zhutnění a nástřik 
 penetrací za cenu 398.780,- bez DPH.

2. LesoPol, s. r. o. – nabízí:
a)  vytěžení, předrcení a zhutnění 30 cm podloží, smí-

chání této vrstvy s podložím s cementovou stabili-
zací a 10 cm uhutněné štěrkodrti s asfaltovým po-
střikem na povrchu za cenu 506.142,- Kč bez DPH,

b)  předrcení stávajícího materiálu a jeho zhutnění za 
cenu 160.062,- Kč bez DPH.

3. Znakon, a. s. – nabízí podklad z frézované drti ve výši 
10 cm vč. zhutnění a živičný nátěr s posypem a emul-
zí za cenu 223.972,- Kč bez DPH.

II. schvaluje
Provedení rekonstrukce ul. Pod Strání v úseku 350 m 
 firmou LesoPol s. r. o. za cenu 506.142,- Kč bez DPH, a to 
z důvodu nejvýhodnější nabídky v poměru nabízených 
prací a ceny.

III. pověřuje
Paní Sedlákovou zasláním objednávky na výše uvede-
nou akci.

RO Usnesení č. 60/10–2012
I. bere na vědomí

Předložené cenové nabídky na rozšíření veřejného 
osvětlení do ul. Krátká v Dolních Jirčanech od: 
1. ELEKTRO – Jiří Hladík za cenu 79.980,- bez DPH,
2. JIŘÍ MAJER – ELEKTRO za cenu 84.270,80,- Kč bez DPH.

II. souhlasí
S výběrem nejvýhodnější nabídky od firmy ELEKTRO – 
Jiří Hladík za cenu 79.980,- Kč bez DPH. 

III. pověřuje
Paní Sedlákovou zasláním objednávky na výše uvede-
nou akci.

RO Usnesení č. 61/10–2012
I. schvaluje

Uzavření Dohody o spolufinancování opravy silnice 
III/1051 mezi obcí Psáry (obec) a Středočeským krajem 
(vlastník). Předmětem smlouvy je spolufinancování 

opravy silnice III/1051 k. ú. Psáry, v úseku od křižovatky 
se silnicí II/105 na konec obce Psáry. Příspěvek obce na 
opravu silnice činí 500.000,- Kč s DPH.

II. pověřuje
Starostu podpisem této dohody. 

RO Usnesení č. 62/10–2012
I. schvaluje

Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-
12-6007966/2 mezi obcí Psáry (povinná) a společností 
ČEZ Distribuce, a.  s. (oprávněná). Předmětem smlouvy 
je zřízení věcného břemene na pozemku p.  č. 1076/1 
k. ú. Psáry za částku 2.500,- Kč, a to na základě uzavřené 
smlouvy o smlouvě budoucí.

II. pověřuje
Starostu podpisem této smlouvy. 

RO Usnesení č. 63/10–2012
I. schvaluje

Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi obcí 
Psáry (oprávněná) a Středočeským krajem (povinná) 
na základě smlouvy o smlouvě budoucí. Předmětem 
smlouvy je uložení stavby vodovodu a splaškové kana-
lizace na pozemku p.  č. 1092/1 k.  ú. Psáry za jednorá-
zovou úhradu 300,- Kč. Středočeský kraj je vlastníkem 
předmětného pozemku.

II. pověřuje
Starostu podpisem této smlouvy. 

RO Usnesení č. 64/10–2012
I. schvaluje

Uzavření Dodatku č. 1 k Darovací smlouvě uzavřené 
mezi obcí Psáry a panem D. G. Předmětem dodatku je 
prodloužení lhůty pro dokončení protikorupčního audi-
tu, a to ke dni 31. 12. 2012.

II. schvaluje
Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí pora-
denských a konzultačních služeb v oblasti nastavení sys-
tému protikorupčních opatření mezi obcí Psáry (objed-
natel) a Oživení, o. s. (poskytovatel). Předmětem dodatku 
je prodloužení trvání smlouvy do 31. 12. 2012.

III. pověřuje
Starostu podpisem těchto dodatků. 

RO Usnesení č. 65/10–2012
I. schvaluje

Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o pronájmu nebyto-
vých prostor mezi obcí Psáry (pronajímatel) a paní N. K. 
(nájemce). Předmětem dodatku je úprava práv a povin-
ností na následujících 36 měsíců.

II.  pověřuje
Starostu podpisem tohoto dodatku. 

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 10–2012 ze dne 16. dubna 2012

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 11–2012 ze dne 26. dubna 2012

Usnesení ze zasedání Rady obce 
Psáry a Zastupitelstva obce Psáry w
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RO Usnesení č. 66/10–2012
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. pánům D. T., P. V. a SDH Psáry, organizátorům akce 

„Pálení čarodějnic“ na obecním pozemku „pod ská-
lou“ na Vápence, k. ú. Psáry,

2. paní J. M. na akci „Pálení čarodějnic“ na hřišti 
v  Dolních Jirčanech. 

RO Usnesení č. 67/10–2012
I. bere na vědomí

Inventarizační zprávu č. 2/2012 Základní školy a Mateř-
ské školy Psáry, která byla provedena z důvodu zjiště-
ných nedostatků v inventarizační zprávě č. 1/2012 ze 
dne 20. 1. 2012. 

RO Usnesení č. 68/10–2012
I. bere na vědomí

Předložené cenové nabídky na zajištění mzdové agendy 
obecního úřadu od: 
1. Questor za cenu 7.560,- Kč s DPH měsíčně,
2. pí Čelikovské za cenu 8.000,- Kč s DPH měsíčně,
3. pí Jelínkové za cenu 5.000,- Kč s DPH měsíčně.

II. schvaluje
Výběr nejvýhodnější cenové nabídky od pí Jelínkové za 
cenu 5.000,- Kč s DPH měsíčně. 

RO Usnesení č. 69/10–2012
I. schvaluje

Znění Dodatku č. 2 Dohody o uzavření budoucí kupní 
smlouvy a o zřízení věcného předkupního práva mezi 
obcí Psáry (budoucí kupující) a F. P. a S. B. (budoucí prodá-
vající). Předmětem dodatku je prodloužení termínu pro 
uzavření kupní smlouvy. 

II. schvaluje
Znění Dodatku č. 2 Dohody o uzavření budoucí kupní 
smlouvy a o zřízení věcného předkupního práva mezi 
obcí Psáry (budoucí kupující) a J. B. (budoucí prodávající). 
Předmětem dodatku je prodloužení termínu pro uza-
vření kupní smlouvy. 

III. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem těchto dodatků. 

RO Usnesení č. 70/10–2012
I. souhlasí

S proplacení faktur dle přiloženého soupisu. 

RO Usnesení č. 71/11–2012
I. schvaluje

Znění Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
věcného břemene č. IV-12-6013258-2 mezi obcí Psáry 
(budoucí povinná) a ČEZ Distribuce a. s. (budoucí opráv-
něná). Předmětem smlouvy je uzavření budoucí smlou-
vy o zřízení věcného břemene na p. č. 465/13 a 465/19 
k. ú. Dolní Jirčany za jednorázovou úhradu 7.000,- Kč. 

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy. 

RO Usnesení č. 72/11–2012
I. schvaluje

Znění Smlouvy o spolupráci mezi obcí Psáry, Rodinným 
centrem Dolní Jirčany o.  s. a Základní školou a Mateř-
skou školou Psáry. Předmětem smlouvy je úprava práv-
ních vztahů při provozování dětského klubu v č. p. 137 
a 600 v Dolních Jirčanech. 

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy. 

RO Usnesení č. 73/11–2012
I. uděluje

Výjimku z Územního opatření obce Psáry č. 3/2007 
o stavební uzávěře dle čl. 4 tohoto nařízení:
1. Manželům L. Č. a S. Č. – pozemek p. č. 465/329 k. ú. 

Dolní Jirčany,
2. Paní P. Z. – pozemek p. č. 129/62 k. ú. Dolní Jirčany.

RO Usnesení č. 74/11–2012
I. uděluje

Výjimku z Územního opatření obce Psáry č. 4/2007 
o stavební uzávěře dle čl. 4 tohoto nařízení:
1. D. S. – pozemek p. č. 460/4 k. ú. Psáry.

RO Usnesení č. 75/11–2012
I. schvaluje

Znění Smlouvy o nájmu bytu mezi obcí Psáry (pronají-
matel) a Mgr. M. M. (nájemce). Předmětem smlouvy je 
nájem bytu v č. p. 154 na dobu určitou od 1. 7. 2012 do 
30. 6. 2013 za 3.442,- Kč měsíčně.

II. pověřuje
Starostu podpisem této smlouvy. 

RO Usnesení č. 76/11–2012
I. bere na vědomí

Předložené cenové nabídky na strojní čištění komunika-
cí od: 
1. Pražské služby a. s. za cenu 77.900,- Kč bez DPH,
2. ESPE CZ s. r. o. za cenu 75.000,- Kč bez DPH.

II.  schvaluje
Provedení strojního čištění komunikací od firmy ESPE 
CZ s. r. o. za cenu 75.000,- Kč bez DPH, a to z důvodu nej-
výhodnější nabídky v poměru nabízených prací a ceny.

III. pověřuje
Paní Sedlákovou zasláním objednávky na výše uvede-
nou akci.

RO Usnesení č. 77/11–2012
I. souhlasí

Se stornem faktury č. 2012004 pro obec Jesenici z důvo-
du pominutí podmínek pro vystavení smluvní pokuty.

RO Usnesení č. 78/11–2012
I. schvaluje 

Znění Dohody o poskytnutí finančního příspěvku mezi 
obcí Psáry (poskytovatel) a SDH Dolní Jirčany (příjemce). 
Předmětem dohody je poskytnutí příspěvku ve výši 
20.000,- Kč. 

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této dohody. 
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RO Usnesení č. 79/11–2012
I. bere na vědomí

Předložené cenové nabídky na poskytování právní po-
moci od: 
1. AK Bělohlávek & Sysel za cenu 13.000,- Kč bez DPH 

(paušální částka, 10 hod. měsíčně) a 1.450,- Kč bez 
DPH/hod. nad 10 hod.

2. JUDr. Vondráčka za cenu 13.500,- Kč bez DPH (pau-
šální částka, 10 hod. měsíčně) a 1.400,- Kč bez DPH/
hod. nad 10 hod.

3. AK Hrudka & partneři za cenu 15.000,- Kč bez DPH 
(paušální částka, 10 hod. měsíčně) a 1.650,- Kč bez 
DPH/hod. nad 10 hod. 

II. schvaluje
Výběr nejvýhodnější cenové nabídky od AK Bělohlávek 
& Sysel za cenu 13.000,- Kč bez DPH v rozsahu 10 hod. za 
měsíc (paušální částka) a hodinová sazba 1.450,- Kč bez 
DPH/hod. nad rámec paušálu. Nevyčerpané hodiny se 
převádí do dalšího měsíce.

III. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem Smlouvy o poskyto-
vání právní pomoci na dobu určitou od 1.  5.  2012 do 
30. 4. 2013.

RO Usnesení č. 80/11–2012
I. souhlasí

S proplacení faktur dle přiloženého soupisu. 

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 12–2012 ze dne 14. května 2012

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 13–2012 ze dne 25. května 2012

RO Usnesení č. 81/12–2012
I. bere na vědomí

Zprávu z Krajského úřadu Středočeského kraje „Zápis 
z kontroly plnění nápravných opatření přijatých k od-
stranění chyb a nedostatků zjištěných při přezkoumání 
obce Psáry“ s tímto výsledkem: Chyba uvedená ve zprávě 
o výsledku přezkoumání hospodaření obce Psáry za rok 
2011 ze dne 24. 2. 2012 byla ke dni provedení kontroly pl-
nění nápravných opatření odstraněna.

RO Usnesení č. 82/12–2012
I. schvaluje

Znění Smlouvy o spolupráci mezi obcí Psáry a panem 
J. Č. – finanční příspěvek ve výši 162.600,- Kč, pozemek 
p. č. 617/7, k.ú. Psáry

II. pověřuje
Starostu podpisem této smlouvy. 

RO Usnesení č. 83/12–2012
I. schvaluje

Znění Mandátní smlouvy na komplexní zpracování 

 personální a mzdové agendy mezi obcí Psáry a paní D. J. 
za měsíční odměnu 5.000,- Kč bez DPH. Smlouva se uza-
vírá od 1. 6. 2012. 

II. pověřuje
Starostu podpisem této smlouvy. 

RO Usnesení č. 84/12–2012
I. schvaluje

Znění Dohody o poskytnutí finančního příspěvku mezi 
obcí Psáry (poskytovatel) a SK Čechoslovan Dolní Jirča-
ny (příjemce) ve výši 5.000,- Kč na uspořádání dětského 
dne.

II. pověřuje
Starostu podpisem této dohody. 

RO Usnesení č. 85/12–2012
I. souhlasí

S proplacení faktur dle přiloženého soupisu. 

RO Usnesení č. 86/13–2012
I. schvaluje

Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene 
č. 519/2011/OOBCH mezi obcí Psáry (povinná) a Pražská 
plynárenská Distribuce, a.  s. (oprávněná). Předmětem 
smlouvy je věcné břemeno na uložení plynového potru-
bí v délce 769 bm do pozemků p. č. 465/1, 683 a PK 686 
k. ú. Dolní Jirčany za jednorázovou úhradu 386.500,- Kč. 

II.  pověřuje
Místostarostku Vlastu Málkovou podpisem této smlouvy. 

RO Usnesení č. 87/13–2012
I. uděluje

Výjimku z Územního opatření obce Psáry č. 3/2007 
o stavební uzávěře dle čl. 4 tohoto nařízení:
1. panu J. Č. – pozemek p. č. 617/7 k. ú. Psáry.

RO Usnesení č. 88/13–2012
I. bere na vědomí

Předložené cenové nabídky na rekonstrukci střechy na 
adrese Hlavní 13: 
Firma Antonín Vrňata, s. r. o.:  

• šindel Katepal s okny Velux 650.712,93 Kč,  
• šindel Katepal s okny ROTO 590.484,93 Kč.

Firma Martin Rovenský: 
• šindel IKO Cambridge s okny Velux 753.568,88 Kč,  
• krytina KM Beta Elegant s okny Velux 841.817,90 Kč, 
• krytina KM Beta Elegant s okny Roto 855.266,70 Kč,  
• krytina Tondach Stodo s okny Velux 876.200,50 Kč, 
• krytina Tondach Stodo s okny Roto 889.649,30 Kč.

Firma Michal Cirkovský: 
• krytina šindel Tegola Top s okny Velux 817.629,82, 
• plechová krytina Hille Alfa s okny Velux 904.177,19 Kč, 
• krytina KM Beta s okny Velux 933.571,92 Kč.

1. Firma Tesařské a pokrývačské práce Černický Jiří 
a Kumbálek Martin:  
• Krytina šindel s okny Velux 630.100,- Kč.

II. schvaluje
Rekonstrukci střechy od firmy Antonín Vrňata, s. r. o. – 
šindel Katepal s okny ROTO za cenu 590.484,93 Kč bez 
DPH, a to z důvodu nejvýhodnější nabídky v poměru 
nabízených prací a ceny.

III. pověřuje
Místostarostku Vlastu Málkovou podpisem smlouvy o dílo. 

RO Usnesení č. 89/13–2012
I. schvaluje

Znění Dohody o poskytnutí finančního příspěvku mezi 
obcí Psáry (poskytovatel) a SK Rapid Psáry (příjemce) ve 
výši 5.000,- Kč na uspořádání dětského dne.

II. pověřuje
Místostarostku Vlastu Málkovou podpisem této dohody. 

RO Usnesení č. 90/13–2012
I. schvaluje

Dle usnesení č. 59/10-2012 ze dne 16.4. 2012 uzavření 
Smlouvy o dílo mezi obcí Psáry (objednatel) a firmou 
Lesopol spol. s r. o. (zhotovitel). Předmětem smlouvy je 
oprava komunikace v ulici Pod Strání. 

II. pověřuje
Místostarostku Vlastu Málkovou podpisem této smlouvy. 

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 14–2012 ze dne 4. června 2012

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 15–2012 ze dne 11. června 2012

RO Usnesení č. 91/14–2012
I. souhlasí

S proplacení faktur dle přiloženého soupisu. 

RO Usnesení č. 92/15–2012
I. schvaluje

Rozšíření rozsahu rekonstrukce ul. Pod Strání o 595 m² 
za celkovou cenu 721.252,- Kč bez DPH dle usnesení 
č. 59/10–2012. 

RO Usnesení č. 93/15–2012
I. bere na vědomí

Předložené cenové nabídky na opravu 197,10 m² výtlu-
ků na místních komunikacích od: 
1. firma ASFALT SERVIS, KIRSTONE, a. s. za cenu 

100.521,- Kč bez DPH,
2. firma Parol, s. r. o. za cenu 112.290,- Kč bez DPH.

II. schvaluje
Provedení lokálních oprav výtluků na místních komu-
nikacích firmou ASFALT SERVIS, KIRSTONE, a. s. za cenu 
100.521,- Kč bez DPH.

III. pověřuje
Renátu Sedlákovou zasláním objednávky. 

RO Usnesení č. 94/15–2012
I. schvaluje

Znění Smlouvy o provedení stavby mezi obcí Psáry 
a  panem V. M. za účelem vydání stavebního povolení 
ke stavbě: prodloužení vodovodního řadu v délce 40 m, 
prodloužení stoky splaškové kanalizace v délce 38,5 m 
a přepojení vodovodní a kanalizační přípojky u RD č. p. 
680 a 659 na pozemcích obce p. č. 259, 465/84, a 465/66 
k. ú. Dolní Jirčany, a to bezúplatně.

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy. 

RO Usnesení č. 95/15–2012
I. schvaluje

Na základě znaleckého posudku ze dne 3. 6. 2012 vy-
pracovaného Ing. Lubošem Fendrychem pokácení lípy 
srdčité na hřbitově v Dolních Jirčanech, která je napade-
na chorošem šupinatým, a to v době vegetačního klidu 
2012/2013 po vyřízení předmětných povolení.

RO Usnesení č. 96/15-2012
I. bere na vědomí

Zprávu R. Sedlákové o žádosti J. H. k převzetí pozemku 

p. č. 465/177 k.ú. Dolní Jirčany, inženýrských sítí a komu-
nikace do vlastnictví obce a doporučuje zastupitelstvu 
obce tuto žádost projednat. 

RO Usnesení č. 97/15–2012
I. jmenuje

Dalšího člena školské komise p. Petra Hojera.

RO Usnesení č. 98/15–2012
I. schvaluje

Organizační řád Obecního úřadu Psáry vč. příloh č. 1, 2 
a 3. 

RO Usnesení č. 99/15–2012
I. uděluje

Výjimku z  Územního opatření obce Psáry č. 4/2007 
o stavební uzávěře dle čl. 4 tohoto nařízení:
1. paní H. P. – pozemek p. č. 141/73 k. ú. Dolní Jirčany,
2. panu F. Š. – chata č.  e. 236, pozemek p.  č. 272 k.  ú. 

 Dolní Jirčany,
3. panu M. K. – pozemek p. č. 141/43 k.ú. Dolní Jirčany.

RO Usnesení č. 100/15–2012
I. schvaluje

Znění Dohody o poskytnutí finančního příspěvku mezi 
obcí Psáry (poskytovatel) a SK Čechoslovan Dolní Jirča-
ny (příjemce) ve výši 15.000,- Kč. Příspěvek bude použit 
k pokrytí nákladů spojených s uspořádáním oslav k 80. 
výročí založení klubu.

II. pověřuje 
Starostu Milana Váchu podpisem této dohody.

RO Usnesení č. 101/15–2012
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 Čechoslovan Dolní Jirčany na oslavy 80. výročí 

založení klubu dne 16. 6. 2012. Akce je povolena do 
02.00 hod. dne 17. 6. 2012.

RO Usnesení č. 102/15–2012
I. souhlasí

S proplacením faktur dle přiloženého soupisu. 
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Avizovaná oprava povrchu komunikace v ulici 
Kutná, kterou naše obec spolufinancuje se 
Středočeským krajem, se s ohledem na obvinění 
bývalého hejtmana Davida Ratha opozdí. Původně 
plánovaný harmonogram, který předpokládal 
definitivní dokončení díla do 31. 7. nebude dodr-
žen. Středočeský kraj se rozhodl již schválené 
investiční akce prověřit. Dle předběžných 
 neoficiálních informací by mělo v tomto případě 

dojít pouze ke zpoždění, ale s realizací se stále 
počítá. Doufáme, že by nový asfaltový povrch mohl 
být během letních měsíců položen. O dopravních 
omezeních vás budeme informovat na interneto-
vých stránkách obce.

Zemětřesení ve vedení Středočeského kraje zpozdí 
rekonstrukci Kutné

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Psáry č. 5–2012 ze dne 13. června 2012

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

Přednesenou zprávu starosty o činnosti obce.

ZO Usnesení č. 25/5–2012
I. bere na vědomí

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

Zápis o činnosti kontrolního výboru obce.

Usnesení č. 26/5–2012
I. souhlasí

Se záměrem dlouhodobého pronájmu prostor pro po-
třeby Základní školy a Mateřské školy Psáry v nemovi-
tosti na pozemku p. č. 410/16 k. ú. Dolní Jirčany.

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu zahájením dojednání podmínek 
smlouvy na pronájem nemovitosti.

III. vyhrazuje si
Schválení nájemní smlouvy.

Usnesení č. 27/5–2012
I. přerušuje

Jednání o bodu č. 5 programu – Central Group – Smlou-
vy na převod pozemků, komunikace, technické infra-
struktury.

Usnesení č. 28/5–2012
I. přerušuje

Jednání o bodu č. 7 programu – Kupní smlouva mezi 
obcí Psáry a Optreal s. r. o. – předání IS, komunikací, VO 
v lok. komerční zóna Dolní Jirčany, Darovací smlouva 
mezi obcí Psáry a Optreal s. r. o. – dar 10 tis. Kč.

Usnesení č. 29/5–2012
I. schvaluje

Znění Metodiky zadávání veřejných zakázek podle zá-
kona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění 
k 1. 4. 2012. Metodika je platná od 1. 9. 2012.

Usnesení č. 30/5–2012
I. schvaluje

Znění Kupní smlouvy mezi obcí Psáry (prodávající) 
a manželi Ing. H. L. N. a Ing. P. L. (kupující). Předmětem 
smlouvy je převod pozemku p.  č. 659/152 o výměře 
176 m² k. ú. Psáry za cenu 17.600,- Kč.

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.

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

 9pravidelné pondělní a úterní svozy pytlů s odpady 
z chatových osad,
 9pravidelné týdenní úklidy sběrných míst a odpad-
kových košů, výměny pytlů v koších na psí 
exkrementy,
 9oprava cest Ke Kukaláku, Pod Strání, Na Vysoké, 
Na Vápence,
 9strojní úklid komunikací,
 9oprava propadlých míst na chodnících – ul. Pražská, 
Hlavní,
 9oprava retardérů – ul. Horní, sídl. Štědřík, ul. Na 
Skalce,
 9příprava mechanizace na letní sezónu,
 9sekání, shrabání, naložení a odvoz trávy – Pražská, 
Psárská, Jílovská, Kutná, hřbitovy Dolní Jirčany 
a Psáry vč. příjezdové cesty, Hlavní, lokalita u nádrž-
ky v Psárech, Dlážděná – Na Kopečku, lokalita 
Central Group, Na Vápence, Horní, K Lůžku, lokalita 
Landor, Ke Kukaláku, mateřská školka, pozemek 
naproti hřišti v Dolních Jirčanech, dětská hřiště,

 9úklid větví po prořezech stromů – Vápenka, 
Spojovací,
 9pokácení nemocných stromů v ul. Úzká a výsadba 
nových,
 9vyřezání keřů – sídliště Štědřík,
 9dovoz písku do pískovišť na dětských hřištích,
 9natření dřevěných hracích prvků na dětských 
hřištích, zatmelení a zabroušení drsných 
povrchů,
 9příprava prostranství pro farmářské trhy,
 9čištění svodů dešťových vod č. p. 13 Dolní Jirčany
 9oprava schodů ul. Horní – Spojovací,
 9údržba pomníků,
 9montáž prken na sběrné místo u rybníčku v Dolních 
Jirčanech, výměna poškozených prken na sběrném 
místě na návsi v Dolních Jirčanech,
 9výměna ztrouchnivělého zábradlí za nové vč. 
zabetonování nových kovových sloupků u rybníčku 
v Dolních Jirčanech.

Renáta Sedláková, správa majetku

Co se v obci udělalo v měsících duben a květen
Informace z obce

Termín příštího zasedání 
Zastupitelstva obce Psáry

12. září, 18 hod.

Plaťte on-line na Štědříku
Potřebujete si dobít kredit svého mobilního telefonu? Zaplatit slo-

ženku? Nebo byste raději zašli na zajímavý koncert? Od konce června 
se trafika na Štědříku (v budově OÚ) zařadila mezi prodejní síť poboček 
SAZKA a nabídne všem našim občanům zajímavou a efektivní možnost 
platebních služeb.
DOBÍJENÍ GSM – dobíjení kreditu všech tří operátorů
TERMINÁLOVÉ PLATBY – hrazení pravidelných plateb za energie, vodu, 
pojištění či další služby
SAZKA TICKET – platba vstupenek na koncerty, sportovní utkání či 
festivaly

Zatoulal se Vám čtyřnohý 
miláček nebo jste našli 
cizího pejska?

Obraťte se na Obecní policii v Jesenici – nonstop 
tel. 775 775 978 nebo v pracovní době na OÚ Psáry 
tel. 241 940 454. Získáte tak aktuální informaci, zda 
byl váš zatoulaný pes nalezen a umístěn do kotce 
u sběrného dvora v Psárech. Na těchto číslech také 
můžete nahlásit volně pobíhajícího psa.
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Co Vás zajímá
�� �Dobrý�den,

mám�4 letou�dcerku�a�moc�ráda�bych�se�zeptala�ve-
dení�obce,�jestli�a�jak�se�řeší�problém�ŠKOLA.�Je�reál-
né,�že�se�tím�někdo�bude�skutečně�zabývat�a�začne�
se� se� situací,� která� je� myslím� naprosto� neúnosná,�
především� co� se� týče� kapacity� něco� dělat?� Nebo� je�
toto� téma� opět� zameteno� pod� koberec� a� škola�
v naší�obci�se�prostě�řešit�nebude?
Děkuji
Petra�Koblížková

Odpovídá Milan Vácha, starosta 
obce Psáry

Vážená paní Koblížková,
děkuji za Váš dotaz, i když se musím přiznat, 

že mne trochu překvapil. Mám dojem, že téma škol-
ství je v naší obci vůbec nejvíce probíráno, a to jak 
na zastupitelstvu, tak mimo něj. 

Nedostatečná kapacita školské infrastruktury je 
problémem regionálním. V okresech Praha–západ 
a Praha–východ chybí celkem 138 školních tříd, což 
je dáno překotným rozvojem těchto území. Je to 
problém dlouhodobý, který se v minulosti neřešil, 
a nyní nám činí problémy. 
Krátkodobý plán

Naše základní škola je postavena a schválena jako 
prvostupňová. Když v minulosti přestala stačit její 
kapacita, využily se prostory školní družiny v objektu 

č. p. 13. Pak přišla na řadu i malá učebna v objektu 
mateřské školy. Dnes máme pro školáky sedm učeben 
a jsme na hranici maximální kapacity. S ohledem na 
vývoj demografie je nutné mít k dispozici dvě para-
lelní třídy v každém ročníku, tedy alespoň 10 učeben. 
Prověřovali jsme nejrůznější možnosti, od pronájmu 
stávajících objektů jako je např. bývalý kulturní dům 
„Michelka“ v Psárech, prostor v areálu Tondach, až 

přes koupi nebo pronájem kontejnerových 
buněk. K posouzení jednotlivých variant 
byla ustanovena pracovní skupina, do které 
se přihlásili Vácha, Málková, Kubalošová, 
Rak, Novák, Kuka, Otruba, Adámek, 
Laboutka, Běťáková a Jedličková. Pracovní 
skupina vybrala a zastupitelstvu jako 
nejvýhodnější doporučila pronájem 

nemovitosti Ing. Hynka Šorma v Dolních Jirčanech. 
Objekt by měl od září 2013 poskytnout tři třídy 
základní školy včetně jídelny a dvě třídy mateřské 
školky. V nejbližší době se dozvíme, jestli zastupitel-
stvo obce dá na doporučení ustanovené pracovní 
skupiny a tento záměr schválí.
Dlouhodobý plán

Naším dlouhodobým cílem je vybudovat dvou-
stupňovou školu s dvěma třídami v každém ročníku 
(celkem 18 kmenových tříd). Návštěvníci veřejného 
zasedání zastupitelstva nebo ti, kteří sledují video-
záznamy na našich internetových stránkách, měli 
možnost vidět, že někteří zastupitelé považují novou 
školu za příliš finančně nákladnou či dokonce za 
zbytečnou a nesmyslnou. Jsem přesvědčen, že 

s  ohledem na demografii i budoucí rezervy v našem 
územním plánu je naší povinností činit veškeré kroky, 
které povedou k výstavbě nové školy. V této věci 
probíhaly a probíhají četná jednání na ministerstvech 
i úřadech státní správy, neboť problém je opravdu 
rozsáhlý a jakékoliv peníze investované do školství 
v našem regionu jsou dobrou zprávou i pro nás. Je 
šance, že by se ještě do roku 2013 mohlo podařit 
přemístit část prostředků z fondů EU na tyto potřeby. 
Nutno ovšem dodat, a to i s ohledem na řešení jiných 
problémů, že jednání s některými státními institucemi 
jsou velmi složitá a nejistá, neboť se často mění klí-
čoví lidé i celé koncepce. 

Po prázdninách tohoto roku by měla vejít v plat-
nost 5. změna územního plánu. Ta v sobě zahrnuje 
i změnu území „u cihelny“, kde bude umožněna 
výstavba nové základní školy. Současně bychom již 
mohli dokončit výkup potřebných pozemků o výměře 
více jak 17.000 m2 v celkové ceně 5.125.000,-  Kč. 

Peníze na výkup pozemků, stejně jako na zahájení 
projekčních prací již máme našetřené.

Analyzovali jsme dostupné informace i provozní 
náklady podobně velkých škol. Vypracovali jsme 
kalkulace předpokládaných nákladů na projektovou 
dokumentaci i samotnou realizaci. Stanovili jsme 
maximální možné limity našeho spolufinancování 
v případě hypotečního úvěru a odhadovali dopad 
na rozpočet obce na 20 let dopředu. Jsme si vědomi, 
že je to opravdu velký krajíc, že se při realizaci pro-
jektu nové školy jistě objeví nemalé problémy, přesto 
o ni musíme usilovat. Nedostatečná kapacita prvního 
stupně a absence druhého stupně základní školy má 
z dlouhodobého hlediska negativní sociálně–spole-
čenské dopady, a to i pro ty, kteří žádné děti 
nemají. 

Poznámka: Průběžné zprávy o vývoji naleznete na 
internetových stránkách obce v zápisech „Pracovní 
skupina ZŠ a MŠ“.

Vývoj počtu obyvatel v obci 
vždy k 31. 12.

Počet novorozenců v obci

Pozn.��K�zápisům�do�ZŠ�a�MŠ�přichází�navíc�ročně�dalších�cca�5�dětí,�které�se�v�obci�nenarodily,�ale�přistěhovaly�
nebo�rodiče�v�době�narození�nebyli�přihlášeni�k�trvalému�pobytu.�Grafy:�zdroj�ČSÚ
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Ceny vodného a stočného pro majitele nemovitostí 
připojených na vodovod a kanalizaci v majetku obce, 
platné od roku 2010, se od 1. května mění. 
Zastupitelstvo schválilo na návrh provozovatele nové 
ceny na svém zasedání dne 18. dubna.

Cena stočného vzrostla pouze o 4 % z důvodu 
zvýšení sazby DPH. Cena vodného narostla o celkem 
o 6,98 Kč/m3 (27,3 %), z toho 1,15 Kč/m3 (4 %) činí 
zvýšení DPH. Důvodů pro zvýšení dosavadní ceny 
vodného bylo více. Těmi nejvýznamnějšími, mimo 
nárůst DPH, jsou zvýšené náklady na nákup pitné 
vody z vodovodu Horní Jirčany o 4,93 Kč/m3, dále 
nárůst nákladů na opravy poruch a havárií  
o 1,16  Kč/m3 a nákladů na elektrickou energii 
o 0,72 Kč/m3. 

Vyšší potřeba nákupu vody z vodovodu Horní 

Jirčany je důsledkem kolísání vydatnosti vlastních 
zdrojů podzemních vod obce. Nepříznivý klimatický 
vývoj s úbytkem srážek spolu s rostoucí spotřebou 
vody se projevil nutností přepojit části vodovodní 
sítě, dosud zásobené ze zdrojů obce, na vodovod 
z Horních Jirčan, jehož zdrojem je štolový přivaděč 
ze Želivky. Nesporná výhoda zajištěného zdroje kva-
litní pitné vody pro obec však znamená i podstatně 
vyšší cenu této vody.

Zvýšení nákladů na opravy poruch a havárií vodo-
vodní sítě i čerpací techniky souvisí s jejich rostoucím 
stářím a rozsahem opotřebení. Nárůst nákladů na 
elektrickou energii je částečně způsoben růstem její 
ceny a současně i spotřebou s rozšiřováním vodo-
vodní sítě.

Ing. Vladislav Černý, VHS Benešov, s. r. o. 

Nové ceny vodného a stočného
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Sociální komise Pozvánka na 8. setkání 
seniorů dne 19. září od 
15 hodin na OÚ Psáry

Členky sociální komise srdečně zvou všechny 
místní občany důchodového věku na další 
setkání a zahájení cyklu PUTOVÁNÍ PO SVĚTĚ. 
První „zastávkou“ bude Nepál. 

O svém třínedělním putování okolo 
Annapurny, jedné z osmitisícovek, toulání v san-
dálech s batohem na zádech, čistém vzduchu, 
laskavých lidech a místech, kde nejsou mobily, 
televize a většinou ani elektřina, bude vyprávět 
Ing. Pavel Šťastný, CSc. Pokud se chcete dozvě-
dět, co táhne městského člověka do divoké 
přírody, která ještě stále odolává náporu civili-
zace, a prohlédnout si řadu krásných snímků, 
přijďte mezi nás! 

Pozvánka do divadla
Hana Maciuchová jako Žena vlčí mák v KC Kamenice 
dne 11. října od 19.30 hod.

Žena vlčí mák je monodrama francouzské autorky 
Noelle Chateletové, které již dva roky mohou v podání 
vynikající české herečky Hany Maciuchové vidět i čeští 
diváci. Příběh se vysmívá moderní době, která je 
posedlá kultem mládí a často v ní není místo pro 
staré. Stárnoucí vdova Marta, které bude brzy sedm-
desát let, žije již jen vzpomínkami a jediným rozptý-
lením jsou návštěvy cukrárny. A právě zde se díky 
výbuchu bomby seznámí se starším mužem a pozná, 
že láska není jen výsadou mládí. 

Pokud máte rádi silné příběhy, smích i pláč, jste 
mladí či dříve narození, představení Žena vlčí mák 
je pro vás tím pravým! Zajistili jsme 45 vstupenek 
za zvýhodněnou cenu 180 Kč (původní cena 
300 Kč), které si můžete již nyní zakoupit v poklad-
ně OÚ. Cestu do Kamenice zajišťuje autobusem 
opět zdarma pan Adámek ze zastávek Psáry, 
OÚ Psáry a D. Jirčany, odjezd v 18.45 hod.

Oblíbené cvičení seniorů 
pokračuje! 

Školní rok je u konce a žáci si na vysvědčení odná-
šejí domů hodnocení svého celoročního úsilí. 
Pochvalu však zaslouží nejen děti, ale také naši seni-
oři, kteří celí rok pravidelně a poctivě cvičili pod 
vedením Lucie Dercsényiové a Terezy Švejdové 
v prostorách Domova Laguna Psáry. 

Se zdravotním cvičením jsou všichni spokojeni, 
a  proto bude pokračovat i v příštím školním roce. 
Cvičení začíná 5. 9. v 9.15 hod. nebo v 10.30 hod., 
podrobnější informace o rozvrhu najdete v srpnovém 
Psárském zpravodaji. Zájemci si mohou na OÚ zaplatit 
cvičení od září do ledna 2013, tj. 5 měsíců, za 1000 Kč. 
V každém kurzu je počet zájemců omezen, je tedy 

lepší nečekat na poslední chvíli. Platby budeme 
vybírat do 25. 8. 2012.
Dotazy�zodpoví�Vlasta�Málková,�místostarostka,�
tel.�602�714�101,�e-mail�malkova@psary.cz.

Jiří Kamenický 70

Jindřiška Nekolná 70

Petr Vojta 70

Kateřina Grasserová 75

Miroslava Jeřábková 80

Antonín Fábera 90
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Blahopřejeme našim občanům, kteří v červenci a srpnu 
oslaví významné životní jubileum

30. dubna 2012 pan Ing. Hynek Šorm za 
použití vlastní teleskopické plošiny zdarma 

opravil okapy na budově 
základní školy. Když teď 

zaprší, žáci, učitelé ani 
návštěvníci se již u hlav-
ního vchodu nemusí 
vyhýbat proudům vody. 

DĚKUJEME!

Škola vyhlásila sbírku na obnovu dětského 
hřiště na zahradě mateřské školy – zakou-
pení nové certifikované skluzavky, herních 
prvků a vybudování pískoviště. Někteří 
přispěli materiálem, jiní penězi. Vybralo se 

celkem 15 000,- Kč. DĚKUJEME 
těmto rodinám: Novotní, 

Trnovcovi, Hrdličkovi – 
Pánkovi, Šormovi, 
a  štědrému nejmeno-
vanému dárci. 

D
E

D
E
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V neděli 3. června jsme na Obecním úřadě v Psárech 
přivítali opět další nové dolnojirčanské a psárské občán-
ky. Ze 14 dětí přijalo naše pozvání osm děvčátek a čtyři 

chlapci se svými rodiči a mnohdy i prarodiči. 
Slavnostní odpoledne zpestřilo vystoupení dětí 
základní školy a po krátkém proslovu místosta-
rostky paní Vlasty Málkové již následovalo předá-

vání dárků, gratulace, zápis do pamětní knihy 
a nezbytné focení. Všem dětem i jejich rodičům pře-

jeme do života hodně štěstí a  těšíme se na další 
vítání občánků, které proběhne na podzim 
letošního roku. 

Hostem již sedmého setkání psárských a dolnojir-
čanských seniorů s členkami sociální komise byl 
tentokrát tiskový mluvčí Policie ČR Praha–venkov, 
nprap. Zdeněk Chalupa. Sympatický policista, který 
se práci u policie věnuje již 25 let, radil seniorům na 
základě svých dlouholetých zkušeností, jak se chránit 
před okradením, jak předcházet rizikům přepadení 
a  uvedl několik nejčastějších případů podvodů na 
seniorech. Upozornil na skutečnost, že sice žijeme 
v obci, kde je kriminalita na velmi nízké úrovni, přesto 
je potřeba preventivně chránit svůj majetek, životy 
i zdraví, sledovat dění kolem sebe a nedůvěřovat 
cizím lidem.

Přivítali jsme nové občánky 
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Naši noví občánci: 

Tadeáš Lesa
Petra Trnovcová
Lucie Štrobachová
Nora Panská
Lukáš Kriegsman
Lucie Tupá

Vojtěch Raušer
Amálie Alferyová
Kristýna Cejnarová
Vladimír Horák
Anna Ungerová
Nela Trejtnarová

Magnetem výletu na Štiřín, který 7. června uspo-
řádala sociální komise pro své občany, byla postava 
známého a oblíbeného dendrologa a publicisty, pana 
doktora Václava Větvičky. Ze Psár a Dolních Jirčan 
ochotně autobusem odvezl všech třicet tři výletníků 
pan Jakub Adámek. Protože našemu putování přálo 
i počasí, sešli jsme se s doktorem Větvičkou na zámec-
ké terase s nádherným výhledem na park. Díky jeho 
znalostem, vypravěčskému umu i smyslu pro humor 
se úvodní vyprávění o historii objektu stalo dobro-
družným příběhem proloženým vtipnými historkami 
a detaily, které se lze jen těžko jinde dozvědět. Poté 
jsme se společně vypravili na procházku parkem, kde 
nám doktor Větvička, který se na obnově parku podílí 
již téměř třicet let a nyní je i jeho správcem, ukázal 
zajímavá místa a jednotlivé botanické skvosty, o kte-
rých jsme neměli dosud ani tušení. Okolo poledního 
jsme se značně vyhládlí usadili v architektonicky 
výjimečných prostorách restaurace v domě Atis 

a pochutnali si na předem objednaném menu sklá-
dajícím se z knedlíčkové polévky, přírodního řízku 
a  bramborové kaše. Po vydatném obědě nás pan 
Adámek odvezl zpět a mnohým po trase zastavoval 
doslova až před domem. Luxusní počasí, milý doktor 
Větvička, výborné jídlo a komfortní odvoz udělali 
z výletu zážitek „all inclusive“. Největší odměnou za 
organizaci dne byla pro mne nejen spokojenost 
zúčastněných, ale i jejich nápady na další výlety. 

Těším se příště i na Vás!

Výlet na Štiřín „all inclusive“

Vlasta�Málková,�místostarostka��
a předsedkyně�sociální komise

Senioři besedovali s policistou
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Druhou květnovou sobotu přivítaly Psáry na pro-
stranství před obecním úřadem poprvé v historii 
farmářské trhy. Prodejci, kteří se nezalekli ranního 
vytrvalého deště, nabízeli od dopoledních hodin 
zeleninu a ovoce, slovenské i švýcarské sýry, výborné 

uzeniny a pečivo, víno, med a medové produkty, 
trdelníky i další občerstvení. Zájem byl nejen o lahůd-
ky u stánků. Řada návštěvníků se těšila i na vystoupení 
dětí z mateřské a základní školy. Tanec, zpěv i recitace 
téměř dvou set šikovných dětí, které se za celý den 
vystřídaly na pódiu, potěšily nejen jejich rodiče a pra-
rodiče, ale i paní učitelky, které s nimi vše trpělivě 
nacvičily. Děti jsme mohli potkat také u jednoho ze 
stánků, kde s velkým úspěchem prodávaly své ruko-
dělné výrobky, které vyrobily jak ve škole, tak přímo 
na trzích. Velký zájem byl i o stánek, kde šikovné ruce 
paní výtvarnice měnily děti pomocí barev na obličej 
v roztomilá zvířátka a pohádkové postavičky. 

Během celého dne probíhalo i představení umě-
leckých projektů Culburb, které se v průběhu násle-
dujících měsíců zrealizují v Psárech a Dolních 
Jirčanech. Autoři všech pěti projektů představili sebe, 

své vize i podrobnosti jednotlivých akcí a od 14 hodin 
nabízeli u svého stánku také občerstvení. Do boxu 
mohli občané odevzdat lístek se svou představou, 
jak a kde v obci využít 50 tisíc korun, které nabízí 
jeden z těchto projektů. 

Ráda bych touto cestou poděkovala všem, kdo se 
na přípravě trhů se mnou podíleli, a věřím, že se 
z této akce v průběhu let stane tradice nabízející další 
možnost, jak se setkávat se svými sousedy. 

Vlasta�Málková,�místostarostka��
a předsedkyně�sociální komise

Farmářské trhy dorazily do Psár 

Úspěšní malí obchodníci
V rámci farmářských trhů prodávali žáci základní 

školy ve stánku své výrobky. Radost vzbudil už 
samotný fakt, že prodali téměř úplně vše a po skon-
čení trhů ani nebylo co balit. Největším překvapením 
byla samotná tržba – žáci prodali výrobky za 
2920 Kč! Tato suma byla z větší části věnována dru-
žině a menší díl byl rozdělen mezi jednotlivé třídy, 
které se výroby a prodeje zúčastnily. Gratulujeme 
dětem k jejich podnikavosti i výtvarnému nadání 
a děkujeme všem, kdo si jejich výrobky zakoupili.

Celé sobotní odpoledne a večer 14. dubna ovládly 
hospodu Na hřišti v Psárech známé písničky za 
doprovodu heligonek z Plzně, Prahy, okolí 
Ondřejova, Strančic a také našich místních. Hospoda 
praskala ve švech a na pódiu se vystřídalo patnáct 
muzikantů, kteří rozdávali dobrou náladu dlouho 

do noci. Celou akci organizoval SK Rapid Psáry 
a poděkování za nádherný večer patří nejen jim, 
ale i účinkujícím a  skvělému publiku. Pro velký 
úspěch se bude další sraz heligonek pořádat i v příš-
tím roce.

Jiří Římovský

Heligonky rozdávaly radost v Psárech

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

Zachyťte prostřednictvím fotoobjek-
tivu jakoukoliv událost, osobu či 
místo na území Dolních Jirčan 
a  Psár a pošlete libovolný 
počet fotografií do 31. srpna 
2012 v elektronické podobě 
na adresu  psarskyzpravodaj@
psary.cz v rozlišení minimál-
ně 6 M pixelů (doporučeno 
10  M pixelů), fotografie 
mohou být barevné 
i černobílé. 

12 vítězných fotografií b u d e 

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

Součástí soutěže je i dětská kategorie 
„Obec očima dětí“, které se mohou zúčastnit 

děti do 15 let. I pro malé foto-
grafy platí minimální 

rozlišení 6  M pixelů, 
zbytek je na jejich 
dětské fantazii. 
I  z  těchto fotografií 
bude vytvořen origi-
nální kalendář a na 
vítěze čekají pěkné 
odměny.

Soutěž o 12 nejkrásnějších fotografií - poslední šance
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V sobotu 9. června jsme se sešli na hřišti 
v Dolních Jirčanech již po sedmé a tentokrát ve 
šmoulím duchu. 

Hned u vchodu děti přivítal Taťka Šmoula se 
Šmoulinkou, kteří děti obdarovali drobným pohoš-
těním v podobě perníčků, bonbonů, lízátek a pitíček, 
aby byly posíleny na odpoledne plné her. Poté už se 
stačilo ponořit mezi modré panáčky a začít soutěžit. 
Hned na začátku hřiště na děti čekal Šmoula Slídil, 
kterého velice zajímalo, jak moc děti vlastně 
o Šmoulím světě vědí. Když děti uspěly, mohly pokra-
čovat dál a vyzkoušet si své umělecké vlohy u Šmouly 
Malíře nebo svou sílu u Šmouly Siláka. U Mlsouna 
zase zapojily své chuťové buňky, když musely ochut-
návat a poznávat různé druhy šmoulích nápojů. Na 
dalším stanovišti Fešák truchlil, že má rozbité zrcátko. 
Ještě že mu jej děti pomohly sestavit, aby se v něm 
mohl zase zhlížet. Nitce pomohly navléknout nit 
a zachránily klubíčko, které se jí zatoulalo. U Stopaře 
děti zachraňovaly a kradly míčky, které bránil Šmoula 
Mrzout. U pošťáků bylo potřeba doručit dopisy 
v  podobě pingpongových míčků na lžíci v puse. 
Jedním z nejtěžších úkolů bylo stavění velkého 
šmoulího obrázku u Kutila a Cihličky, a to většího, 
než většina dětí samotných. Nesměl chybět ani 
šmoula Fotbalista. Ti nejodvážnější se posléze vydali 
za Gargamelem, který si děti nejdříve velice dobře 
prověřil, než je odměnil. 

Pro větší děti pak byla připravena náročnější hra, 
která probíhala mimo hřiště a jejíž hlavní cenou byla 
dokonce kamera. Hlavní cena byla zasloužená, pro-
tože vítězové podali opravdu slušný běžecký výkon.

Po úspěšném absolvování všech atrakcí děti čekala 
nejen krásná odměna, kterou si mohly samy vybrat, 
ale i buřtík na posilněnou, který dostalo každé sou-
těžící děcko. Kdo je na sladké, dal si dobrý trdelník. 

Ti, kteří stále nebyli unaveni, se mohli vyřádit ve dvou 
skákacích hradech, s hasiči si zastřílet ze vzduchovky 
nebo vyzkoušet jejich techniku, zajezdit si na koni, 
prolézt si celé pěkně umyté popelářské auto, vyrobit 
si krásná šmoulí trička, namalovat si obrázek na sklo, 
vyrobit papírovou želvičku nebo na sebe nechat 
namalovat obrázek dle přání. Poslední tečkou pak 
už jen bylo nechat se vyvézt plošinou do výšky 
16 metrů a vše si pěkně prohlédnout svrchu. Odsud 
bylo nejlépe patrné, jak velká je převaha modrých 
šmoulích oblečků na fotbalovém hřišti Čechoslovanu. 
Potěšující bylo, že ve šmoulím byl nejen tvůrčí tým, 
který vše vymyslel a připravil, ale i samotní účastníci. 
Nejdokonalejší asi byla celá šmoulí rodinka, která 
jako by k nám přišla rovnou ze seriálu o Šmoulech.

To vše bylo možné pro děti připravit a zařídit 
hlavně díky našemu tvůrčímu týmu, složeného ze 

členů a přátel SK Čechoslovanu Dolní Jirčany, které-
mu tímto velice děkujeme. Důležitá ale byla i pomoc 
našich sponzorů, především obce Psáry, a dále firem 
Tenis Olten Czech, Bravo Trade s.  r.  o., Klarp s.  r.  o., 
Penam a.  s., Hospůdka „Na hřišti”, Klub Předškoláček, 
Rumpold s.  r.  o. a Čarovné bylinky. Ještě je nutno 
poděkovat i dalším mnoha lidem, kteří přispěli ke 
zdaru této akce, například pánům Tydlitátovi, 
Šormovi, Trnovcovi, jirčanským hasičům, prostě všem, 
kteří pomohli. I jejich zásluhou účast dětí předčila 
všechna naše očekávání.

Doufáme, že jste si všichni krásně zašmoulili a my 
se moc těšíme na příští rok!

Eva, Petra a Petr Jaškoví

Modrá vlna zalila Jirčany aneb šmoulí dětský den

Dětský den v Psárech
Počasí i letos přálo dětskému dni, který v sobotu 

2. června na hřišti v Psárech organizoval SK Rapid 
a SDH Psáry. Pro děti bylo připraveno deset disciplín 
o ceny, projížďka na koni a pro dospělé voňavé klo-
básky a jiné občerstvení. Nechyběla prohlídka hasič-
ského vozu s technikou, malí i velcí se mohli seznámit 
s moderním popelářským vozem firmy Rumpold.

Večer pak čekalo na všechny posezení se zpěvem 
za doprovodu heligonek. Sešlo se hodně účastníků 
a za příjemně strávený den patří poděkování všem 
organizátorům a také sponzorům akce – SK Rapid 
Psáry, SDH Psáry, paní Málkové za OÚ Psáry, Václavu 
Novákovi, Zdeňkovi Baloušovi, panu Kropáčkovi – 
LTC Psáry a firmě PENAM a. s.

Jiří Římovský

D
E

Děkujeme firmě 
PENAM a. s., která na 
oba dětské dny  věno-
vala spoustu perníků 
a dalších dobrot.
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Akce� s� názvem� Pohádkový� les� nejsou� žádnou�
novinkou,�pořádají�se�v�různých�koutech�naší�vlasti�
a�v�mnohém�se�navzájem�podobají.�Pohádkový�les,�
který� pro� vás� připravuje� obec� Psáry� ve� spolupráci�
s mateřským�centrem�Pohádka,�rodinným�centrem�
Domeček,� místní� školou� a� školkou� bude� v� mnoha�
ohledech�výjimečný.�
  Vzdálenost – Uskuteční se doslova za humny, 
startovat se bude od rybníku Kukaláku v Dolních 
Jirčanech, takže nemusíte nikam cestovat autem 
a dojdete na místo pohodlně pěšky či dojedete na 
kole. 
 Profesionalita – kulisy jsou vyráběny speciálně 
pro tuto akci, kostýmy se šijí na míru jednotlivým 
představitelům pohádkových postav či jsou 
z půjčovny.
 Nadšený realizační tým 

 – za obec Psáry, která sponzorsky zaštítila jako 
pořadatel celou akci, jej zastupuje místostarostka 
Vlasta Málková. Má na starosti zajištění zázemí 
akce a velmi „oblíbenou“ administrativní agendu 
zahrnující všechna povolení 

 – MC Pohádka zastupují Mgr. Martina Jedličková, 
jedna z prvních aktivních maminek mateřského 
centra v Jesenici, která bydlí v Dolních Jirčanech 
a přišla s myšlenkou Pohádkového 
lesa v Jirčanech a Ing. Lenka 
Málková, která již dlouhá léta vyrá-
bí kulisy a šije kostýmy pro akce v 
mateřském centru. Obě mají dlou-
holeté zkušenosti s pořádáním letních 
dětských táborů i akcí v MC.
 – Za RC Domeček akci připravuje Mgr. Martina 
Běťáková, za ZŠ Mgr. Jana Jakabovičová a za MŠMT 
Ing. Ilona Březková. Společně koordinují přípravy, 
na kterých se již během června podílí řada školáků, 
předškoláků a dětí z RC. Ve škole budou též do 
září uskladněny připravené kulisy. Všechny mají 
bohaté zkušenosti s táborovými akcemi.
 – Kromě šestičlenného realizačního týmu bude 
v den konání Pohádkového lesa na obou trasách 
dalších cca 50 dobrovolníků z řad hasičů, sportov-
ců, aktivních maminek z MC a RC i ochotných 
občanů Psár a Dolních Jirčan.

 Dvě trasy – další odlišností od jiných pohádkových 
lesů jsou dvě trasy, které jsou přizpůsobeny věku 
a schopnostem soutěžících dětí. Obě začínají na hrázi 
rybníka Kukaláku, kde děti projdou hradní branou 
a vydají se vstříc dobrodružství. Na Pohádkové�trase�
se děti do 5-6 let setkají na deseti stanovištích napří-
klad s Bořkem stavitelem, prozkoumají perníkovou 
chaloupku, budou pomáhat malým Šmoulům, utkají 
se s nástrahami pekla, knihou hříchů i pekelnou 
váhou. Tato trasa by měla být schůdná i pro rodiče 
s kočárky. Dobrodružná�cesta určená pro děti ve věku 
od 6 do 12 let je připravena na motivy bojové hry, 
během které musí děti vyřešit tajemství Aslanova 
stolu v Narnii, zasednou do školních lavic na hodině 
lektvarů s Monster High, ocitnou se na cestě do 

 pravěku a budou bojovat s rytíři řádu Jedi. Nudit se 
rozhodně nebudou, o dobrou náladu na startu i v cíli 
se navíc postará profesionální diskžokej. 
 Registrace ušetří čas – vzhledem k očekávanému 
velkému zájmu žádáme rodiče všech dětí, které se 
chtějí zúčastnit Pohádkového lesa, aby se prostřed-
nictvím webových stránek www.skolapsary.cz 
registrovali od 22. června na konkrétní čas a trasu. 
Díky rezervaci si tak zajistí přednostní vstup na trasu 
před těmi, kdo přijdou na start bez předchozí regis-
trace. Vzhledem k tomu, že se jedná o první ročník 
nové velké akce, prosíme předem o toleranci 
a trpělivost. 
 Společné dílo – každé dítě obdrží společně s regis-
trační kartou také jeden díl puzzle, který v cíli přilepí 
na správné místo jednoho z několika velkých obrázků. 
Děti tak vytvoří několik společných děl, které budou 
vystaveny na OÚU, ve škole, školce a rodinném centru 
a budou připomínkou prvního ročníku Pohádkového 
lesa. 

Kdy: v sobotu 8. září 2012 od 13 do 18 hodin, poslední 
vstup na trasu v 16.45 hod.
Kde: start i cíl najdete na hrázi rybníka Kukaláku 
v Dolních Jirčanech.
Startovné: formou sponzorského daru ve výši 50,- Kč 
za každého aktivního dětského účastníka se startovací 
kartou. Výtěžek bude věnován místní ZŠ a MŠ, kde 
bude rozdělen rovným dílem mezi jednotlivé třídy 
a MC Pohádka a využit na výtvarné potřeby dětí. 
Registrace: od 22. června na webových stránkách 
školy www.skolapsary.cz.
S sebou: odvahu, dobrou náladu, fantazii, pevné 
boty a v případě deště pláštěnku.

Nejčastěji kladené otázky:

 � Mám dvě děti odlišného věku, každé se chce 
vydat po jiné trase. 

Můžete se vydat buď 
postupně po obou trasách, 
nebo zvolit jednu společ-
nou cestu pro obě děti. 
Pro místní a znalé okolí je 
variantou absolvovat 
okruh společně s mlad-
ším dítětem a  starší 
poslat na Dobro druž-
nou cestu samotné 
nebo s kamarády. Trasy 
budou dobře značené 
a vedené po lesních 
cestách, takže dítě nemů-
že zabloudit. 

 � Kolik času děti na trase stráví?
Oba okruhy mají po deseti stanovištích a předpo-

kládaný čas jejich absolvování je cca 
hodina. V případě, že se sejde větší 
počet dětí, které nebudou dopředu 
registrovány, je potřeba počítat s fron-
tami na startu i u stanovišť na trase. 

 � Bude se akce konat i za deště?
Na sobotu 8. září máme objednáno 

krásné slunné počasí. Pohádkový les se 
však bude konat i v případě deště. Na startu 
poskytnou v případě špatného počasí účastníkům 
úkryt stany, slabší přepršky v terénu zmírní husté 
stromy. Vše ostatní vyřeší pláštěnky.

 � Můžeme přijít, i když nejsme zaregistrováni?
Samozřejmě můžete, je potřeba však počítat s tím, 

že před vámi budou mít přednost zaregistrovaní 
účastníci. Včasná registrace nám také usnadní pří-
pravu akce, protože budeme moci odhadnout počet 
účastníků a tím i potřebné množství registračních 
karet a dárků pro děti. 

 � Jak bude využito mé startovné, když všichni 
pořadatelé pracují bez nároku na honorář?

Jako poděkování za snahu a ochotu všem, kteří na 
přípravě Pohádkového lesa stráví více než 4 měsíce 
svého volného času a bez nároku na honorář se věnují 
malování kulis, šití kostýmů, přípravě startovacích 
karet, zajišťování odměn a věcných darů pro děti 
a posléze s nimi celé odpoledne prožijí na stanovištích, 
se organizátoři dohodli, že startovné bude vybíráno 

ve formě sponzorského daru a celý výtěžek 
z  akce bude věnován místní základní 

a mateřské škole a MC Pohádka. Peníze 
tak budou rozděleny mezi jednotlivé 

třídy jako základ jejich třídních 
fondů, což se jistě bude žákům 
a školkáčkům na začátku nového 
školního roku hodit. V MC Pohádka 
za ně budou zakoupeny výtvarné 

potřeby pro dětské výtvarné 
dílny. O výši vybrané částky 

a následném rozdělení mezi 
děti budete informováni na 
webových stránkách www.
psary.cz,  www. skolapsary.
cz a www.mcpohadka.cz.

Pohádkový les poprvé v Dolních Jirčanech 
sobota 8. září od 13 hodin

Hledáme sponzory, kteří mohou 
přispět buď finančně či různými dárky 

a pochutinami, které budou rozdány dětem.
Uvítáme také dobrovolníky z řad občanů 
Psár a Dolních Jirčan, kteří jsou ochotni 

věnovat svůj volný čas organizaci 
Pohádkového lesa. 

Informace na e-mailu: malkova@psary.cz, 
tel. 602 714 101

Předem děkujeme všem dětem a rodičům, 
kteří se Pohádkového lesa zúčastní, zažijí krásné 
odpoledne, svým sponzorským darem ve formě 
startovného tak podpoří třídní fondy jednotlivých 
tříd MŠ a ZŠ a Mateřské centrum Pohádka a ocení 
tak práci všech dobrovolníků.
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 �  Přijedeme autem, kde můžeme zaparkovat?
Parkovat doporučujeme buď na prostranství 

naproti obecnímu úřadu v Psárech, v prostoru školky, 
na návsi u základní školy v Dolních Jirčanech nebo 
v ulici Houbová směrem od Horních Jirčan. Všechny 
přístupové komunikace budou v den akce viditelně 
označeny, takže trefí třeba i vaši známí, kteří přijedou 
ze sousedních obcí. 

 � Mám vzít dětem s sebou jídlo?
Nemusíte, občerstvení lze zakoupit ve stánku 

u rybníka. Na místě budou k dispozici i toalety. 
 � Mohu nějak pomoci s přípravou akce?
Jakoukoliv pomoc vítáme! Potřebujeme několik 

desítek dobrovolníků, kteří nezkazí legraci a s chutí 
se převléknou do kostýmů pohádkových postav, 
které jim ušijeme na míru. Pro několik set dětí musíme 
připravit odměny v cíli. Budeme tedy rádi za jakýkoliv 
finanční příspěvek, reklamní předměty či pochutiny, 
díky kterým uděláme dětem den pestřejší 
a zajímavější. 
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Pět let strávených společně pod jednou střechou 
se již chýlí ke konci.

Naši páťáci poprvé vkročili 
do školy 3. září 2007 s aktovkou 
na zádech, někteří 
s  úsměvem na tváři, 
jiní vyděšeně po boku 
dojatých rodičů. Za pět 
školních let podnikli 
spoustu společných akcí, 
prožili plno veselých 
zážitků, i některé méně 
veselé. Teď je čeká pře-
stup na II. stupeň jiné ZŠ. 
Většina žáků se rozhodla 
pro okolní ZŠ, někteří 
žáci byli přijati na gym-
názia či umělecké ZŠ. 

Přejeme jim slunečné, 

pohodové prázdniny a ať se jim daří nejen na II. stupni 
a při dalším studiu, ale i po celý život.

5. třída ze ZŠ Psáry se loučí s I. stupněm

Milí žáci, vážení rodiče,
blíží se konec školního roku a všichni se těšíme na 

prázdniny. Čeká nás vysvědčení a zajisté velká pochvala 
od rodičů za velkou snahu, kterou bylo třeba vyvinout, 
aby vše dobře dopadlo.

Prvňáci zaslouží velkou pochvalu za výbornou zna-
lost písmenek a počtářské dovednosti.

Druháci krásně pracovali ve skupinkách nad 
 společným projektem „Moje encyklopedie“. Třeťáci se 
vzorně chovali, krásné bylo i jejich rozloučení s paní 
třídní učitelkou. Čtvrťáci odvedli obrovský kus práce 
pod vedením třídní učitelky na poli vzorného chování. 
Páťáci nám „vyrostli“ a můžeme je pustit do velkého 
světa. Snad se neztratí a přijdou se po čase pochlubit, 
jak se jim daří!

Mgr. Bc., Irena Vejsadová, ředitelka školy

Školní rok končí

Co přinesly poslední školní měsíce

Školka
Školka v přírodě

Takonín – Ve středu 30. května jela celá 
mateřská škola na výlet do Takonína, 
Pěnkavova dvora. Děti viděly pohádku Princ 
Bajaja a postupně se seznámily se středově-
kými zbraněmi a řemesly. Kromě nevšedních 
zážitků si všichni na památku odvezli rolničku 
královského šaška. 

Den dětí – První červen je každoročně 
věnován dětem a nejinak tomu bylo i v naší 
mateřské škole. Oslava Dne dětí proběhla ve 
sportovním duchu a dětem nabídla spoustu 
zábavy a legrace. Jednotlivá oddělení včetně 
Laguny se střídala v nejrůznějších disciplínách, 
které pro ně paní učitelky ve třídách připravily: 
prohazování barevných míčků rozesmátou 
pusou klauna, nošení soft míčků na tenisových 
raketách, skákání v pytlích, prolézání stracho-
vým pytlem, zdolávání nástrah překážkové 
dráhy a skok do dálky. Na zahradě pak děti 
čekalo překvapení v podobě nafukovacího 
hradu s obří skluzavkou. Děti byly spokojené 
a na závěr sportovního dopoledne ve svých 
kmenových třídách dostaly diplomy za účast 
na sportovních hrách a drobné dárky. 

Cestománie – V pondělí dopoledne přijelo 
do školky poslední divadélko v letošním škol-
ním roce, tentokrát s hudební pohádkou 
Cestománie. Děti se do představení postupně 
zapojovaly – zpívaly, tancovaly, cestovaly 
napříč kontinenty nebo řečí tamtamů vybub-
novávaly jednoduché zprávy svým 
kamarádům. 

Předposlední květnový týden předškoláci 
a několik mladších dětí strávili na Medvědí 
boudě v Krkonoších. V průběhu pobytu si děti 
hrály na indiány, vyrobily si indiánská trička 
a čelenky, chodily na procházky, sportovaly… 
Kromě paní učitelek se v odpoledních hodi-
nách o děti velmi dobře starala agentura 
CK sport. Školka v přírodě v krásném horském 
prostředí byla jedna z nejlepších, na jakou kdy 
děti ze Sluníčkové mateřské školy vyjely.

My žáci 1. A jsme se rozhodli vyčistit kousek 
lesa kolem potoka na Štědříku a dát tak naší 
přírodě dárek. 

Bylo zrovna hezky, a tak jsme 27. dubna 
vyrazili. Vzali jsme si s sebou pytle, oblékli 
rukavice a nadšeně jsme se pustili do sbírání 
všeho, co do přírody nepatří. Naplněné pytle 
jsme odložili na kraji lesa a šli se odměnit 
výletem. Stavěli jsme domečky z přírodnin 
a hráli hry. Poté jsme se do školy vrátili obtěž-
káni pytli, které jsme naházeli do kontejneru. 
Byli jsme unaveni, ale spokojeni.
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V měsíci květnu navštívili žáci prvních až 
třetích tříd ekologické centrum Čapí hnízdo 
nedaleko Benešova. Děti se zde seznámily se 
životem hospodářských zvířat, mohly se pro-
běhnout mezi drobnými domácími zvířaty. 
V záchytné stanici pro handicapovaná zvířata 
jsme pozorovali mnoho druhů ptáků a velmi 
společenskou vydru. 

Čtvrtá třída se na krásném zámku Loučeň 
učila etiketě, stolování a poznávání stromů. 
Za doprovodu knížete Alexandra Thurn Taxise 
si kluci a děvčata prohlédli prostory celého 
zámku a v zámecké jídelně se seznámili se 
správným pořadím chodů, s druhy skleniček, 
se správným servírováním a chováním u stolu 
ve společnosti. Nakonec si na terase zasoutěžili 
ve zdobení slavnostní tabule. Poté kníže děti 
provedl zámeckými zahradami, ukázal všem 
cizokrajné i místní druhy flóry. V závěru výletu 
si všichni užili spoustu legrace v  některých 
z deseti loučeňských labyrintů. 

Paní učitelka Maruška Mauerová se po dvou 
letech loučí s dětmi, které vedla od první třídy. 
I přes občasné zlobení se jí ve třídě příjemně 
pracovalo a rychle si na své žáky zvykla. Přeje 
jim slunečné prázdniny a  v  novém školním 
roce hodně úspěchů!

V letošním školním roce se nám podařilo 
vyjet na školu v přírodě na Medvědí boudu 
ve Špindlerově Mlýně v úctyhodném počtu 
111 odvážlivců základní školy. Prožili jsme 
zajímavý týden plný dopoledního učení 
a  odpolední zábavy, což pomohlo všem ve 
vzájemném poznávání. 

Víte, proč je právě červen měsícem myslivosti 
a ochrany přírody? V tomto období vodí hodně druhů 
zvěře své mladé a návštěvníci lesa by se měli chovat 
co nejohleduplněji. Odmě nou za ticho a klid, který 
mláďatům a jejich rodičům dopřejí, je krásný pohled 
na svěží letní přírodu plnou zvěře. 

I děti mají zájem o to, co 
se v přírodě děje. Myslivecké 
sdružení Borovina Psáry 
uspořádalo v květnu letoš-
ního roku pro žáky ZŠ Dolní 
Jirčany zájezd do nedaleké 
obory Březka. Doprovázeli 
je předseda a jednatel mys-
liveckého sdružení, pánové 
Rácz a Hrubý. 

Obora byla založena již 
v 17. století (kamenné oplo-
cení je z roku 1840) a v sou-
časné době je v péči 
Výzkumného ústavu lesnic-

tví a myslivosti v Praze – Strnadech. V kouzelném 
a neporušeném prostředí svěží zeleně obory pozo-
rovaly děti několik daňků, po cestách je provázel 
zvědavý kohout bažanta královského, k vidění byli 
i  krocani a nechyběla ani možnost se seznámit se 
statným, 130 kg vážícím kancem prasete divokého. 

V zátiší u hájovny si děti 
opekly své oblíbené špe-
káčky. Správce obory je pak 
seznámil s historií a poslá-
ním obory a přiblížil jim na 
názorných ukázkách vývoj 
a tvary pyšné ozdoby cho-
vaných daňků – jejich 
majestátního paroží. Děti 
odjížděly spokojené 
a  odnášely si mnoho 
nových vědomostí i dojmů 
z krásné přírody.

Za MS Borovina 
Petr Sivaninec

Setkání s občany
Helena Langšádlová, poslankyně 

TOP  09 za Středočeský kraj a kandi-
dátka na hejtmanku za TOP 09 a hnutí 
Starostové a nezávislí navštívila 
28. května Psáry. V Hospůdce Na hřišti 
diskutovala s občany o tématech zahr-
nujících jak celostátní politiku, tak 
lokální problémy. 

Příroda nám není lhostejná
1.–3. třídy 4. třída
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Co se skrývá za názvem Culburb – Kultura na 
hraně, kdo jeho vznik inicioval a s jakým cílem?

Culburb, je dvouletý kulturní projekt zaměřený 
na vybraná předměstí středoevropských hlavních 
měst. Culburb je anglická zkratka názvu, jehož český 
překlad je Kulturní akupunkturní léčba předměstí. 
Iniciovala ho naše nezisková organizace Centrum 
pro středoevropskou architekturu ve spolupráci s šesti 
partnery, uměleckými či architektonickými organi-
zacemi ze střední Evropy. Myšlenka se zrodila před 
dvěma lety, když jsme dokončovali projekt Urbanita, 
věnovaný vývoji středoevropských hlavních měst 
v  posledních 20 letech. Spojovacím článkem pro 
všechna města byla otázka rychlého rozvoje příměst-
ských lokalit (suburbií), které mají mnoho společných 
rysů. Obyvatelé tráví většinu pracovního týdne včetně 
volného času ve velkoměstě, domů přijíždějí až 
navečer a brzy ráno zase odjíždějí. Není tedy prostor 
pro utváření si vztahu k novému místu, kde žijí. Projekt 
chce skrze drobné kulturní zásahy oživit každodenní 

život místních obyvatel s cílem posílit dobré vztahy 
mezi lidmi.
Kdo Culburb – Kulturu na hraně financuje a lze vyčíslit 
částku, kterou budou projekty pro Psáry stát? 

Finance jsme si na projekt sháněli sami. Rozhodující 
bylo, že naše žádost uspěla u evropského programu 
pro kulturu. Grant získaly v roce 2010 jen čtyři české 
projekty. Současně jsme získali podporu 
z  Visegrádského fondu, Evropské kulturní nadace 
a  ministerstev kultury jednotlivých zemí. Projekty 
byly vybrané v soutěži, úspěšní autoři získali odměnu 
ve výši 12 000 Kč a finance potřebné k realizaci pro-
jektu. Jejich energie a čas strávený na přípravě a rea-
lizaci projektu je na dobrovolné bázi.

Projekt Budget 50 000  Kč vystihuje průměrnou 
investici do každého projektu.
V šesti zemích střední Evropy bylo vybráno sedm 
obcí, jednou z nich jsou Psáry/Dolní Jirčany. Podle 
jakých kritérií se obce vybíraly?

Výběr prováděl vždy lokální partner, společným 

Lucie�Libovická

Culburb aneb Kultura na hraně
Již�v�minulých�měsících�jste�se�na�stránkách�Psárského�zpravodaje�mohli�setkat�s�prvními�informacemi�

o kulturním�projektu�Culburb�-�Kultura�na�hraně,�který�blíže�představili�jeho�autoři�během�květnových�far-
mářských�trhů�v Psárech.�Přesto�se�na�nás�obrátila�řada�občanů�s�prosbou�o�podrobnější�vysvětlení.�Otázky�
jsem�proto�směřovala�přímo�na�iniciátory�projektu,�Yvette�Vašourkovou�a�Igora�Kovačeviće.

Kam zmizelo vápno z Vápenky ?

Opravdu jsou obyvatelé Štědříku štědří ?

Kdo byl v lese oběšen ?

Kam se pes ve znaku obce ohlíží ?

Kam odkráčely vrby od potoka ?

Pomozte nám vyřešit
záhady ve vaší obci!

Hledejte ušatý otazník na webu obce,

 

Hledáme odpovědi, ale i další zajímavé dotazy.

Vy budete vzpomínat a my Vám budeme naslouchat.

Zvědavci Anežka a Martin

nebo nám zanechte vzkaz
v ušaté schránce na úřadě.

Rádi přijdeme za 
Vámi i osobně...

projekt: Dobrodružná hra
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jmenovatelem bylo samozřejmě předměstí, které 
má ve střední Evropě různé podoby. Podstatným 
kritériem byl zájem zastupitelstva obcí o spolupráci 
na projektu. Za Prahu jsme oslovili 10 obcí, které 
prošly zmiňovaným rychlým rozvojem. Na výzvu 
reagovaly čtyři, po dalších jednáních jsme se jedno-
značně rozhodli pro Dolní Jirčany a Psáry. Přesvědčil 
nás upřímný zájem o tento projekt ze strany mladého 
starosty Milana Váchy, který si nejen uvědomuje 
problémy, které rychlý rozvoj obce přinesl, ale snaží 
se je i řešit. Dalším společným rysem příměstských 
obcí je, že mají nedostačující prostředky v obecní 
pokladně. Kritériem výběru tedy nebyla finanční 
spoluúčast na projektu, ale převážně spolupráce při 
komunikaci s obyvateli, propagaci a realizaci 
projektů.

Pro Psáry bylo vytvořeno pět projektů. Na základě 
čeho se tvořily, kdo byl jejich autorem a jaký je 
jejich účel?

Ve všech šesti zemích bude celkem realizováno 
30 projektů, 5 v každé obci. Abychom získali co nej-
více nápadů a podnětů, vypsali jsme na drobné neboli 
akupunkturní zásahy mezinárodní soutěž. Přihlásilo 
se celkem 223 projektů z celého světa, takže bylo 
z čeho vybírat. Pevně doufáme, že všechny budou 
úspěšné a budou mít pozitivní dopad na místní oby-
vatele a rozvoj obce. Vždy jeden z projektů je v režii 
lokální organizace. V Psárech/Dolních Jirčanech je 
to projekt našeho architektonického studia MOBA 
Ideální satelit, který chce na základě podnětů od 
obyvatel vytvořit vizi obce a společně nad budouc-
ností obce diskutovat. Projekt vytvořený spolu 
s občany by se mohl stát důležitým podkladem pro 
tvorbu územního plánu.

Kolik lidí a jakých profesí se na psárských projek-
tech podílí?

Do Psár/Dolních Jirčan byly ze soutěže vybrány 
čtyři projekty: Projekt Budget 50 000 Kč vymysleli 
členové předního českého grafického studia 
Laboratoř, UFO je projektem dvou německých archi-
tektů a za zbylými dvěma projekty stojí studenti 
českých a slovenských uměleckých škol. Poslední 
projekt si vezmeme na starost přímo my, organizátoři. 
Celkem se na projektech pro Psáry a Dolní Jirčany 
podílí přibližně 15 mladých architektů, výtvarníků, 
grafiků, sochařů a kulturních manažerů.

Stránky projektu jsou v angličtině, kde lze získat 
informace v češtině? 

Na webu culburb.eu pod složkou akupunktury je 
již zpracovaný český popis projektů. Plánujeme ještě 
v červnu vytvořit na obecním webu www.psary.cz 
složku Culburb se všemi informacemi a časovým 

plánem jednotlivých projektů.
Jaký je časový horizont realizace jednotlivých 
akcí?

Jak jste si již nejspíše všimli, v tuto chvíli probíhá 
první z projektů a tím je Budget 50 000 Kč. V tomto 
projektu můžete až do 31. července posílat návrhy, 
co by se v Psárech nebo Dolních Jirčanech dalo za 
částku 50 000 Kč pořídit a kam byste ji vy sami nej-
radši investovali. Návrhy můžete vhazovat buď přímo 
do schránky na obecním úřadě nebo je posílat elek-
tronicky přes webovou stránku projektu 
 www. psary50000.cz. Všechny Vaše návrhy budou 
uveřejněny v seznamu, z něhož budete moci na konci 
srpna ve veřejném hlasování vybrat ten úplně nejlepší 
(www.psary.cz). Další dva projekty UFO 
a Dobrodružná hra se představí na začátku září během 
Pohádkového lesa, na realizaci Stezky odvahy a pro-
jektu Ideální satelit se pak můžete těšit v průběhu 
podzimu. Jednotlivé projekty se budou v obci ode-
hrávat postupně a budou ukončeny v březnu 2013.
Zaslali již občané nějaké návrhy na investování 
50 tisíc, případně jaká jsou nejčastější přání?

Zájem o projekt Budget 50 000 je velký a návrhy, 
jak co nejlépe utratit zmíněnou částku, se rychle 
množí. Nejčastěji se objevují přání na dovybavení 
dětského hřiště nebo zpomalovací retardéry na silnici 
u hřiště a školky. Objevuje se ale spousta dalších 
originálních nápadů, třeba přání vystavět hřiště na 
pétanque, lanovou dráhu nebo kolotoč. Co myslíte, 
který z nich bude ten vítězný? 
Jaká je Vaše představa o přínosu projektů pro 
obec?

Uvědomění si kvalit, které by se mohly rozvíjet ve 
specifickém příměstském prostředí a oživení místních 
volnočasových aktivit.
Jak hodnotíte dosavadní spolupráce s občany?

Projekt je zatím ještě na začátku, měli jsme mož-
nost Culburb osobně představit na farmářských trzích. 
Byť se jednalo o první kontakt, měli jsme pocit, že 
lidé mají o projekt zájem a dění v obci jim není lhos-
tejné. Zástupci obce nám maximálně vycházejí vstříc, 
nic nebrání tomu, aby byla realizace projektu 
úspěšná. 
Jaký je průběh projektu v dalších zemích a obcích?

Na našich stránkách www.culburb.eu najdete 
seznam projektů, takzvaných akupunktur, ve všech 
zúčastněných zemích. Postupně budeme do jednot-
livých složek přidávat fotky z realizací projektů, takže 
můžete sami sledovat, jak se bude stavět sauna na 
jezeře v Maďarsku nebo jak se bude dařit městským 
zahradníkům ve Varšavě. Některé projekty už začaly, 
většina z nich se ale chystá až na letní měsíce. 

Sobotní utkání s hostující Viktorií Vestec dne 
26.  5. 2012 mohlo definitivně potvrdit postup 
domácího Rapidu do okresního přeboru, což vzali 
za své i domácí fanoušci, kteří se dostavili v hojném 
počtu. Při tomto důležitém zápasu chyběli hráči 
Luboš Kozel, Daniel Šmejkal, Martin Jurásek, Michal 
Mareček a Miroslav Valach. Jinak však domácí Rapid 
nastoupil v optimální sestavě. A podařilo se, zápas 
skončil výhrou Rapidu 4:0, a naplnilo se tak přání 
všech funkcionářů, hráčů a fanoušků.

Chlapci oslavili v mistrovských tričkách zasloužený 
postup, a my se můžeme těšit na vyšší soutěž, kterou 
si všichni v Psárech rozhodně zaslouží. Jménem 
celého týmu bychom chtěli všem fanouškům podě-
kovat za jejich bezmeznou podporu, se kterou nás 
nejen tuto sezónu posilují. Bez jejich pomoci bychom 
byli na hřišti poloviční. Poděkování patří všem hrá-
čům, těšíme se na příští sezónu a pevně věříme, že 
se po těžkém zranění opět vrátí Marek Brych.

Chtěli bychom vyzdvihnout přístup odchovanců 
klubu, kterými jsou Jirka Barták, Luděk Horký a Honza 
Zeithamel. Jejich přístupu si velice vážíme. Velký dík 
patří i našim ligistům, kteří dávají do hry klid a poho-

du. Jsou jimi Pavel Kuka, Luboš Kozel a Dan Šmejkal. 
Děkujeme také samozřejmě našim nejlepším střel-
cům, mezi které patří Goki Kore, Martin Jurásek, Pavel 
Kuka, Nreca Abnor, František Dubský a Marek Brych, 
který i přes své dlouhodobé zranění dokázal dát 
6 branek.

Zároveň je třeba vyzdvihnout práci celého výboru, 
který zajišťuje chod klubu. Patří sem trenéři Tonda 
Keller, který se podílel na podzimní části soutěže 
a Láďa Vizvári, který svým přístupem vytvořil základ 
pro jarní bezchybnou jízdu. Venca Novák, bez jehož 
pomoci by hráči neměli tak perfektní servis a klid pro 
kvalitní výkony na hřišti i mimo něj. Všichni, kteří se 
v Psárech věnují fotbalu, připravují hřiště nebo se 
starají o příjemné prostředí v námi milovaném klubu. 
Postup do okresního přeboru je pro vás pro všechny! 
Je to pro nás velký závazek a zároveň výzva, co ještě 
můžeme v budoucnu dokázat. Čeká nás hodně tvrdé 
práce, ale s podporou všech fanoušků a příznivců 
půjde vše určitě snáze. Všichni to přeci děláme pro 
krásný, nádherný a neopakovatelný zážitek z fotba-
lové hry.

Výbor SK Rapid Psáry

Okresní přebor – splněný sen SK Rapid Psáry
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Jirčanské kulatiny

SK Čechoslovan Dolní 
Jirčany – přípravka

Naše děti mají za sebou jarní část první sezóny, 
ve které se projevila pilná zimní příprava. Zlepšení 
našich začínajících dětských fotbalistů bylo znatelné 
jak ve stylu hry, tak i ve výsledcích. Náš klub má vel-
kou radost z neustálého náboru nových dětí, mezi 
nimi jsou i ti nejmenší.

Na podzim budeme hrát již ve dvou kategoriích, 
a to: starší a mladší přípravka.

Děti starší 6 let nebudou zahálet ani o prázdninách, 
protože jsme pro ně připravili historicky první fotba-
lové soustředění, které bude probíhat v rekreačním 
centru Naděje, nacházejícím se v CHKO Žďárské Vrchy.

Za naše úspěchy patří velké poděkování našim 
trenérům: Pavel Baxa, Láďa Škrabák, Petr Líbal, dále 
poděkování našim sponzorům: Frost Logistic s. r. o., 
Hydroizolace Petr Grác, Digoss s. r. o., Zámečnictví 
Šeffner, manželé Hartmanovi, Tomáš Pecháček, Šárka 
Latheef, manželé Birnerovi. V neposlední řadě patří 
poděkování i všem rodičům, kteří se aktivně podílejí 
na veškerém dění našeho klubu. 

Oldřich Goj

Víte co mají společného režisér Miloš Forman, 
spisovatel Vladimír Páral, zpěvák Johnny Cash nebo 
herečka Elizabeth Taylor s fotbalovým klubem 
Čechoslovan Dolní Jirčany? Nemýlíte se, pokud říkáte, 
že všichni mají v „rodném listě“ uveden rok narození 
1932. A právě o připomenutí oslav 80. výročí zalo-
žení fotbalu v Dolních Jirčanech je toto povídání. 
Nezabýváme se tu minulostí – již v dubnovém čísle 
Psárského zpravodaje vyšel článek, který obsáhle 
zmapoval známou historii fotbalu SK Čechoslovanu 
Dolní Jirčany.

Slavný den velkých oslav SK Čechoslovanu se konal 
v sobotu 16. června 2012 na fotbalovém hřišti a jeho 
přilehlém okolí (jasně, kde také jinde). Na přípravách 
se podílelo široké spektrum lidí, nicméně program, 
který vznikl, byl nakonec čistě fotbalový (jasně, jak 
také jinak), doplněný neplánovaným večerním dár-
kem v podobě postupu fotbalové reprezentace ČR 
do dalších bojů na mistrovství Evropy (to už tak jasné 
nebylo).

Jak už bylo zmíněno, celý den proběhl ve znamení 
fotbalu a přišli si na své nejen hráči všech věkových 
kategorií na hřišti samotném, ale užívali si i diváci 
a fandové okolo. Sešlo se jich i díky krásnému letnímu 
počasí nebývalé množství, a byla pro ně připravena 
široká paleta zábavy i občerstvení.

Oslavy zahájili úderem jedenácté hodiny naši 
nejmladší hráči, členové mladších a starších přípravek 
v dvojutkání proti stejně starým reprezentantům ze 
sousedních Psár. Věkovým protipólem pak byl zápas 
našich „Old Boys“, kteří zavzpomínali na své aktivní 
fotbalové roky (mnozí ale kopačky provětrávají dodnes) 
v duelu proti svým vrstevníkům z Libuše. Program 
pak svižně pokračoval napjatě očekávaným střetnu-
tím našich nejzkušenějších hráčů proti hráčům zná-
mých hlavně z televizních obrazovek, divadelních 

prken či filmových rolí – výběru Real Top Praha. Tady 
je nutno zmínit, že v poločase tohoto utkání došlo 
k  předání šeku na částku 25.000,- Kč zástupcům 
Domova Laguna Psáry. Jednalo se o honoráře hráčů 
Real Topu, kteří toto startovné věnovali na charitativní 
účely. Den JIRČANSKÉHO FOTBALU pak završilo sou-
těžní utkání posledního kola sezony 2011/2012 
SK Čechoslovan Dolní Jirčany vs. SK Pikovice. 
A  přestože pak na hřišti fotbal skončil, dlouho do 
noci za hudebního doprovodu kapely Fishmeni 
pokračovaly nikdy nekončící diskuse o fotbale jako 
fenoménu, o tom jaký býval, jaký je dnes a kam se 

posune v budoucnu a jak k tomu 
posunu přispějeme my, kteří fot-
balu fandíme.

Jeden bod programu zmiňuji 
až závěrem. Po oficiálním zahá-
jení programu, pozdravu starosty 
obce, p. Milana Váchy, a krátkém 
shrnutí historie klubu současní 
představitelé SK Čechoslovanu 
poděkovali a ocenili zasloužilé 
a  v historii klubu nezapomenu-
telné osobnosti ať z řad hráč-
ských, trenérských nebo funkci-
onářských. Jednalo se o pány 

Josefa Malce, Josefa Mlejnka, 
Ladislava Veselého, Václava 
Adámka, Františka Hájka, 
Vladimíra Raka, Václava Raka, 
Antonína Kolihu a Jiřího Kolihu. 
Jmenovaní pak byli požádání 
o účast na sázení mladých strom-
ků v areálu našeho sportoviště 
jako symbolickém aktu spojení 
a  podpory starší generace těm 
mladším.

Za SK Čechoslovan Dolní 
Jirčany Ivan Kolář

Naši�zasloužilí�–�díky�nim�slavíme�dnes�80�let

Jirčanská�stará�garda Nechytatelná�penalta�Davida�Novotného

Sázení�stromků

Předání�šeku�na�charitu�pro�Domov�Laguna�Psáry

Real�top�Praha�a�B�mužstvo�Jirčany
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Naši celoroční přípravu jsme zúročili v nejkrásněj-
ším měsíci v roce, kdy jsme hasičské práci a koníčku 
věnovali každý víkend a veškerý volný čas. Bylo toho 
opravdu hodně, co se stihlo udělat. Hasičské soutěže, 
výjezdy k událostem, ukázky zásahu IZS a dokonce 
i nová technika, kdy úsměvy, potlesk a uznání byly 
pro nás odměnou.

Suché a slunečné jaro předznamenalo zvýšené 
počty výjezdů k požárům. Nejčastěji jsme zasahovali 
při požárech travního porostu, ale i při požáru lesa 
v Dolních Jirčanech. Zde se jednalo o požár hrabanky 
od nedovoleného ohniště. Jen šťastnou náhodou 
byla tato událost včas nahlášena sportující dívkou 
z Jirčan a následoval rychlý zásah. Zásahy v lesním 
prostoru jsou vždy složité a dlouhodobé, jak nedávno 
ukázal takřka třítýdenní požár lesa na moravském 
Bzenecku. Chovejte se prosím v lese obezřetně 
a jakékoliv známky požáru nám urychleně nahlaste, 
obzvláště v letním období sucha.

Méně štěstí měl bohužel řidič osobního vozidla 
v Horních Jirčanech, kterému začalo za jízdy hořet. 
V době našeho příjezdu, a to ještě před profesionální 
jednotku, vozidlo požár již zcela zachvátil. Z auta 
zbylo opravdu jen málo. Další události jsou v souvis-
losti s pořádáním pálení čarodějnic. Zde platí samo-
zřejmě ohlašovací povinnost, požární dozor, ale 
i dohašení ohniště. Někteří pořadatelé jsou bohužel 
nedůslední, a tak prvního května jezdíme dohašovat, 
jako letos několikrát až do Zdiměřic.

Zasahovali jsme též při požáru sazí v komíně, 
likvidovali jsme několik velkých vosích hnízd. Provedli 
jsme i několik technických zásahů na stromech a vět-
vích hrozících pádem ve Psárech a Jirčanech.

Pro zdokonalení záchranných prací a pro ochranu 
zdraví a majetku občanů, jsme zakoupili kyslíkový 

resuscitační přístroj, kterým lze provádět jednak 
vlastní oživování, tedy dýchání, a dále inhalaci, nadý-
chal-li se zachraňovaný kouře. Pořídili jsme též dva 
zbývající dýchací přístroje Draeger. Pro záchranu 
občanů jsme dokonale vybaveni a vycvičeni.

Konečně posledním nákupem, který vzbudil nej-
více emocí, bylo pořízení hasičských stejnokrojů pro 
naše ženy – hasičky. Kdo jste je již viděl, jistě mi dáte 
za pravdu, že našim ženám ohromně sluší. Děkujeme 
tímto obecnímu zastupitelstvu za velikou 
podporu.

A když jsou uniformy, tak se cvičilo dvakrát i třikrát 
týdně. Nacvičoval se požární útok od stříkačky. 
Součástí této soutěže je i pořadová příprava hasičů 
a hasiček. První ze tří kol této soutěže jsme pořádali 
na hřišti v Dolních Jirčanech. Dopadlo to na jedničku 
pro muže a na dvojku pro ženy. Tedy obrovský úspěch 
pro naše družstvo benjamínků. Po vyhlášení výsledků, 
následovala spanilá jízda obcí na plošině hasičského 
vozu. Jsme na naše ženské družstvo velice hrdí 
a  jejich výkonu si velice vážíme. V dalších soutěžích 
požárního sportu v Letech a Sloupu jsme získali další 
dvě zlatá místa. Požární sport má v našem sboru 
dlouholetou a úspěšnou tradici.

Cvičili a zdokonalovali jsme i složité postupy při 
vyprošťování osob z havarovaných automobilů. 
A  opět se to vyplatilo. Na mistrovství republiky 
v  Milevsku nás organizátor rozhodně nešetřil. Pro 
přípravu situací a vraků byl k dispozici autobagr, 
který svou lžící změnil osobní automobil k nepoznání. 

Naše naaranžovaná situace byla jedna z těch nejtěž-
ších. Dopravní nehoda dvou osobních automobilů, 
jeden ležící na boku, vše zmuchlané, a uvnitř vraku 
osoba se zraněnou páteří. Hodně se improvizovalo, 
aby se vše podařilo splnit v časovém limitu. Celkové 
třetí místo po družstvech ze slezského Šenova a Votic 
pro nás bylo odměnou. 

Ukázky vyprošťování jsme zakomponovali do 
celkové přehlídky složek IZS, jež realizujeme při růz-
ných výročí založení sboru, letos konkrétně ve 
Skochovicích a Dolních Břežanech. Ukázka je vždy 
zaměřena na nějaký typ dopravní nehody tak, aby 
přihlížející donutila zamyslet se nad bezpečností 
vlastní jízdy. Většinou se jedná o dopravní nehodu 
se zraněným cyklistou, motocyklistou, opilcem za 
volantem, hysterkou či nehodu se zraněním dítěte. 
Tyto ukázky bývají velice věrně připravené. Kéž by 
to bylo jen cvičně…

Posledním našim počinem, byla účast našich dvou 
hasičů (Jirka Hofírek a Michal Raušer) na soutěži TFA 

v Říčanech, tedy železný hasič přežívá, jak zní také 
zkratka pro tuto náročnou dovednostní soutěž pro-
fesionálních i dobrovolných hasičů. Hasič na překáž-
kové trati v plné výstroji s dýchacím přístrojem na 
zádech a maskou na tváři překonává jednotlivé pře-
kážky. Jedná se většinou o roztahování hadic, pře-
nášení břemen (traktorová pneumatika) či tažení 
figuranta. Letos škodolibě doplněno o přelézání 
dvoumetrové bariéry. Naši se ve velké konkurenci 
neztratili a úspěšně reprezentovali naši obec a sbor.

Jak vidíte, je toho opět dost a mnoho nás ještě 
čeká. Děkujeme vám všem za podporu, a pokud je 
vám od patnácti výš, máte dobrou fyzičku a chcete 
zažít dobrodružství a pomáhat spoluobčanům, zažít 
pořádnou námahu, ale také kamarádství a dobrou 
partu, přijďte mezi nás. Nebudete litovat!

Krásné léto, prázdniny a dovolenou v pohodě přejí 
hasiči z Dolních Jirčan.

velitel JSDH Dolní Jirčany 
Bc. Miloslav Burián

Když hasičské štěstí přeje

Tak takovým titulkem by zřejmě ohodnotil některý 
z bulvárních deníků druhý jirčanský volejbalový tur-
naj. My, jako seriózní obecní periodikum, musíme 
vše uvést na pravou míru. 

Pravdou je, že na tomto turnaji byli psárští vítanými 
hosty a vyplenění spočívalo v tom, že nám „vyfoukli“ 
první místo. A to naprosto zaslouženě. Objektivně 
řečeno, hráli skutečně nejlepší volejbal, přestože měli 
ve svých řadách čtyři ženy (dívky) a jen jednoho muže. 
Všechna ostatní mužstva využila povoleného limitu 
dva muže na pětičlenný mančaft, ale stejně jim to 
nebylo nic platné.

Nyní popořádku, o co 5. 5. 2012 na kurtech 
v Dolních Jirčanech šlo. Kolem poledního se tu sešel 
dostatek volejbaluchtivých sportovců a sportovkyň 
na to, aby utvořili šest družstev, která se rozdělila do 
dvou skupin. Ve skupinách se rozhořely líté volejba-
lové boje, často vyšperkované fotbalovým nebo 
nohejbalovým zákrokem. Nevím, co by na naše sna-
žení řekl profesionální volejbalový trenér, ale nám, 
amatérům, připadala úroveň volejbalu značně vysoká. 
Obzvlášť s ohledem na to, že se v Jirčanech znovu-
objevil volejbal před necelým rokem a tohle byl druhý 
turnaj v pořadí a první pod otevřeným nebem. 

Po stanovení pořadí ve skupinách jsme sehráli 
zápasy o umístění na 5., 3. a 1. místě. Všechny zápasy, 
od posledního místa až po první, byly hodně drama-
tické a bojovné a bylo vidět, že sportovní čest a prestiž 
nám rozhodně není cizí. Nejhezčím zápasem asi bylo 

finále, kdy psárští těsně porazili jirčanská „Óčka“. 
Ale jak říká okřídlené úsloví, vítězi byli všichni 

zúčastnění. Atmosféra celého odpoledne byla víc 
než příjemná a při většině zápasů nechyběly vtipné 
komentáře jak z řad diváků, tak od samotných hráčů. 
Sportovní odpoledne pak většina hráčů rozebrala 
v místní hospůdce. A nutno říct, že i hospůdku psárští 
společně s jirčanskými volejbalisty vyplenili celkem 
slušně. Vznikla tak spolupráce, která pokračuje 
dodnes. Vzájemné zápasy se staly kořením i některých 
tréninků.

Na závěr děkujeme pořadatelům, všem zúčastně-
ným, přítomným divákům i majitelům tenisového 
areálu Tenis Olten Czech, kteří všichni přispěli ke 
zdárnému průběhu volejbalového turnaje. 

Ing. Petr Jaško

Psárští volejbalisté vyplenili Jirčany
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Společenské centrum Kamenice
Ringhofferovo nám. 434, 251 68 Kamenice
/fax: 323 672 643
e-mail: kckamenice@volny.cz
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
13. 7. a 17. 8. TANČÍRNA  od 20.00 hod. 

Kultura

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: ČERVEN 2012, vyšlo 27. 6. 2012. 
Grafická úprava: Ing. Vít Libovický. Tisk: OMIKRON Praha 
spol. s r. o. Uzávěrka dalšího vydání: 10. 8. 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,-

Město Jílové u Prahy 
ve spolupráci s Peterem Jurkovičem 

uvádí

JÍLOVSKÝ 
MUSIC FEST

Kapely Abraxas • ASPM a Jan Spálený 
• The Cell • Motion Food • Simple 

Muffin • TMS a další hudební 
překvapení

DIVADLO FÍgL 
a rocková pohádka Rokec a Žužu

A co dál?
Malování na tělo, motorky, mistr mokré 
trenky, skákací hrad a hřiště pro děti. 

Pro všechny vtip, jídlo a pití.
Kde: fotbalové hřiště Jílové u Prahy
Kdy: 28. 7. 2012 od 13 do 23 hodin
Za kolik: Dospělí 100 Kč, děti 50 Kč

Předprodej vstupenek v KC Jílové
po a čt 10–19, út a st 10–16 hod.

Tel. 241 021 976

www.jilove.cz

FOTBALOVÉ TABULKY
údaje převzaté z webových stránek ČMFS 
k 18. 6. 2012 (bez záruky)

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

1. Psáry A 26 22 2 2 116:40 68 (29)

2. Vestec 26 19 2 5 11:42 59 (20)

3. Radlík 26 13 4 9 63:47 43 (4)

4. Libeř 25 11 6 8 57:53 39 (0)

13. Slapy 26 6 0 20 49:103 18 (-21)

14. Hradištko B 26 3 1 22 42:112 10 (-29)

Poslední zápas: 
17. 6. Jesenice B – Psáry A 3:3 (1:1)
Branky: Medřický, Petráš, Predikant – Gore 2, Čonka Ondřej

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

1. Štěchovice B 24 19 2 3 83:27 59 (23)

2. Pikovice 24 16 3 5 82:41 51 (15)

3. Zlatníky 24 15 3 6 62:35 48 (12)

4. D. Jirčany A 24 12 4 8 68:44 40 (4)
5. Okrouhlo 24 11 6 7 69:47 39 (3)

6. K. Přívoz 24 12 3 9 65:44 39 (3)

7. Libeř B 24 11 2 11 57:48 35 (-1)

8. Vestec B 24 10 4 10 60:74 34 (-2)

9. Libeň 24 9 3 12 39:60 30 (-6)

10. Průhonice B 24 8 0 16 45:70 24 (-12)

11. Vrané B 24 6 3 15 40:73 21 (-15)

12. Psáry B 24 6 3 15 44:66 21 (-15)
13. D. Břežany B 24 2 2 20 29:114 8 (-28)

Poslední zápasy:
17. 6. D. Jirčany – Pikovice 0:4 (0:0)
Branky: nehlášeno
17. 6. Psáry B – Okrouhlo 4:4 (2:4)
Branky: Kubr Martin 2, Kouba, Dubay Lukáš – nehlášeno 4

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

1. Dobřichovice B 24 19 2 3 98:29 59 (23)
2. Všenory B 24 16 1 7 68:48 49 (13)

8. Nučice 24 11 3 10 55:51 36 (0)
9. Čisovice B 24 10 3 11 65:65 33 (-3)

10. Kazín B 24 6 5 13 49:55 23 (-13)
11. D. Jirčany B 24 6 2 16 49:67 20 (-16)
12. Davle B 24 4 3 17 37:98 15 (-21)
13. Měchenice B 24 2 0 22 39:96 6 (-30)

V Psárech žije světový vítěz

Možná ho potkáváte denně na procházce v okolí 
Psár. Určitě ale nevíte, že tenhle čtyřnohý sympaťák 
z málo známého plemene Glen of Imaal teriér, jehož 
kolébkou je Irsko, je světový vítěz. Jeho celé jméno 
zní Ahadiel of the Beskyd Gate a od 18. května 
může být společně se svou majitelkou Ing. Petrou 
Svobodovu ze Psár pyšný na nejvyšší ocenění 
„SVĚTOVÝ VÍTĚZ 2012“, které vybojoval na světové 
výstavě v rakouském Salzburku. 

My vyžehlíme,  
Vám čas ušetříme. 

Iveta Herzánová 
Heyrovského 690 

Psáry – Dolní Jirčany 
tel. 605 858 128




