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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 – 

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

Kalendář akcí
setříděno podle data konání akce

20. 3., 18 hod.
Veřejná diskuze
Restaurace Rubín v Psárech

30. 4.
Pálení čarodějnic 
v Dolních Jirčanech
Hřiště v Dolních Jirčanech

19. 3., 15.30 hod.
Domeček  
u tří koťátek
pohádka
Zasedací místnost na OÚ

39

38

31

20. 3., 15 hod.
11. setkání seniorů 

Druhý díl cyklu  
Putování po světě
Obecní úřad Psáry

27. 4., 13–18 hod.
2. sousedský jarmark

Školní družina 
(budova č. 13)

13. 4., 15 hod.
3. sraz heligonek 
v Psárech
Hospůdka Na hřišti 
v Psárech

30. 4., 18 hod.
První čarodějnický 
volejbalový turnaj
Multifunkční hřiště 
v Dolních Jirčanech

17. 4., 18 hod.
Zasedání 
Zastupitelstva obce 
Psáry
Obecní úřad Psáry

1. 7.–2. 8.
Prázdninová školka
Mateřská škola

11. 5., 10–18 hod.
2. farmářské trhy

Na prostranství před 
OÚ Psáry

25. 4., 19.30 hod.
Koncert Věry 

Špinarové 
„To nejlepší“ 

Společenské centrum 
Kamenice

14. 6., 19 hod.
Muzikál Robin Hood

Divadlo Kalichw

ww.psary.cz

38

2.–8. 4.
Sběr starého papíru

Na školním dvoře

30. 4., 18 hod.
Pálení čarodějnic 

v Psárech
Hřiště v Psárech 

a Na Vápence

16. 4., 15.30 hod.
Dlouhý, Široký 

a Bystrozraký
pohádka

Zasedací místnost na OÚ

11. 5., 20 hod.
Noční indiánská 
zkouška odvahy
U Kukaláku
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RO Usnesení č. 181/31–2012
I. souhlasí

S proplacením faktur dle přiloženého soupisu. 

RO Usnesení č. 1/1–2013
I. schvaluje

Znění Darovací smlouvy mezi obcí Psáry (obdarovaná) 
a Central Group a. s. (dárce). Předmětem smlouvy je 
 poskytnutí finančního příspěvku ve výši 50.000,- Kč. 

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy. 

RO Usnesení č. 2/1–2013
I. schvaluje

Znění Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě mezi obcí 
Psáry (pronajímatel) a Mgr. M. Mauerovou (nájemce). 
Předmětem dodatku je úprava nájemného na 2.442,- Kč 
měsíčně v období leden–duben 2013 z důvodu zhorše-
ných užitných podmínek pronajímaného prostoru.

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem tohoto dodatku. 

RO Usnesení č. 3/1–2013
I. bere na vědomí

Žádost Horák Pinter na směnu pozemku p. č. 621/18 ve 
vlastnictví obce za část pozemku p. č. 581/6 ve vlast-
nictví žadatele o stejné výměře vše v k. ú. Dolní Jirčany. 
Po předložení geometrického plánu bude vypracován 

záměr směny a poté předložena směnná smlouva 
zastupitelstvu. 

RO Usnesení č. 4/1–2013
I. souhlasí

S kupní cenou 200,- Kč za p.č. 740, 27/2 a 645/22 vše 
v k. ú. Dolní Jirčany dle GP č. 1538-02722/2012 na zákla-
dě doporučení zastupitelstva a vzhledem k okolnostem 
užívání těchto pozemků. Kupující M. Sofroň uhradí ná-
klady spojené s vypracováním GP. 

RO Usnesení č. 5/1–2013
I. schvaluje

Znění Dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného 
odběru a využití odpadů z obalů mezi obcí Psáry a Eko-
Kom a. s. Předmětem dodatku je zplnomocnění spol. 
Eko-Kom a. s. k zpracovávání čtvrtletních výkazů za 
obec.

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem tohoto dodatku.

RO Usnesení č. 6/1–2013
I. schvaluje

Plán inventur za období 2012. Inventarizační zpráva 
bude zpracována do 31. 1. 2013. 

RO Usnesení č. 7/2–2013
I. schvaluje 

Uzavření Dohody o úhradě nákladů na vybudová-
ní přípojek infrastruktury mezi obcí Psáry a manž. 
Baloušovými a Z. Baloušem, Psáry, Horní 461, PSČ 
252 44, za cenu celkem 14.707,- Kč.

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této dohody. 

RO Usnesení č. 8/2–2013
I. schvaluje

Uzavření Kupní smlouvy mezi obcí Psáry (prodávající) 
a  J.  Přibylem (kupující). Předmětem smlouvy je prodej 
 sekačky na trávu Stiga Park 12 za cenu 1.000,- Kč. Vyřazení 
sekačky bylo schváleno usnesením č. 176–30/2012.

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy. 

RO Usnesení č. 9/2–2013
I. bere na vědomí

Předložené cenové nabídky na dodávku odpadových 
pytlů od: 
1. Mateo packing s. r. o. za ceny 3,05 Kč/ks (modré), 

1,80 Kč/ks (poloviční vel.), 3,08 Kč/ks (žluté) a 3,12 Kč/
ks (zelené),

2. NeOmA s. r. o. za ceny 3,60 Kč/ks (modré), 2,90 Kč/ks 
(poloviční vel.), 3,70 Kč/ks (žluté) a 3,85 Kč/ks (zelené),

3. Pytlík a. s. za ceny 3,08 Kč/ks (modré), 2,59 Kč/ks (po-
loviční vel.), 3,60 Kč/ks (žluté) a 3,60 Kč/ks (zelené),

4. Oskar plast s. r. o. za ceny 4,21 Kč/ks (modré), 2,79 Kč/ks 
(poloviční vel.), 4,28 Kč/ks (žluté) a 4,38 Kč/ks (zelené).

II. schvaluje
Výběr nejvýhodnější cenové nabídky od Mateo packing 
s. r. o. 

III. pověřuje
I. Šimkovou zasláním objednávky. 

RO Usnesení č. 13/3–2013
I. bere na vědomí

Bezúplatný převod části pozemku p. č. 607/2 k. ú. Psáry 
o výměře 58 m2, na kterém je komunikace Ve Svahu 
a doporučuje zastupitelstvu bezúplatný převod schválit.

RO Usnesení č. 14/3–2013
I. schvaluje

Umístění 3 vítacích cedulí s dopravně preventivní tema-
tikou na příjezdových komunikacích do obce u Domova 
Laguna, v ul. Kutná a u odbočky k Tondach s. r. o. Pokud 
by cedule nebyla využita pro motiv s dopravně bezpeč-
nostní tematikou, je vlastník povinen ceduli do 3 měsíců
po obdržení výzvy odstranit.

RO Usnesení č. 15/3–2013
I. schvaluje

Uzavření Nájemní smlouvy mezi obcí Psáry (nájemce) 
a  Římskokatolickou farností Jílové u Prahy (pronajíma-
tel). Předmětem smlouvy je pronájem pozemku p. č. 45 
k. ú. Dolní Jirčany – hřbitov za 500,- Kč ročně. Smlouva se 
uzavírá na dobu určitou a to do 31. 1. 2028.

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.

RO Usnesení č. 16/3–2013
I. schvaluje

Uzavření Dodatku č. 1 k Mandátní smlouvě mezi obcí 
Psáry (mandant) a Ing. L. Libovickou (mandatář). 
Předmětem dodatku je zvýšení odměny mandatáři na 
částku 22.000,- Kč za vydání časopisu.

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.

RO Usnesení č. 17/3–2013
I. schvaluje

Znění Smlouvy o spolupráci mezi obcí Psáry a Ing. 
J. Podobským – pozemky p. č. 141/140 o výměře 866 m2 
a p. č. st. 298 o výměře 47 m2 v k. ú. Dolní Jirčany. Výše 
finančního příspěvku je 182.600,- Kč.

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.

RO Usnesení č. 18/3–2013
I. schvaluje

Záměr prodeje p.  č. 583 102, ostatní plocha o výměře 
29 m2 v k. ú. Psáry za cenu 1.200,- Kč/m2.

RO Usnesení č. 10/2–2013
I. uděluje

Výjimku z  Územního opatření obce Psáry č. 4/2007 
o stavební uzávěře dle čl. 4 tohoto nařízení:
Panu R. Královi – pozemek p. č. 845/4 k. ú. Psáry.

RO Usnesení č. 11/2–2013
I. bere na vědomí

Výpověď dohodou ze smlouvy o nájmu bytu v budově 

č. p. 154 uzavřené dne 27. 4. 2012 podanou nájemcem 
Mgr. M. Mauerovou. Výpověď je k datu 31. 1. 2013.

RO Usnesení č. 12/2–2013
I. schvaluje

Proplacení faktur dle předloženého soupisu. 

Usnesení č. 01/01–2013
I. souhlasí

Se zařazením správního území obce do územní 
 působnosti MAS Dolnobřežansko, o. p. s. se sídlem 
Dolní Břežany, 5. května 78, PSČ 252 41, IČ: 24264831 na 
 období 2014–2020.

II. souhlasí
Se zařazením správního území do územní působnosti 
Integrované strategie území regionu Dolnobřežansko 
realizované MAS Dolnobřežansko o. p. s. v období 
2014–2020.
Hlasování: pro: 11, proti: 0, zdrželi se: 0
Návrh usnesení byl přijat.

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 31–2012 ze dne 20. prosince 2012

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 1–2013 ze dne 7. ledna 2013

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 2–2013 ze dne 21. ledna 2013

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 3–2013 ze dne 4. února 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Psáry č. 1–2013 ze dne 23. ledna 2013

Usnesení ze zasedání Rady obce 
Psáry a Zastupitelstva obce Psáry w

ww.psary.cz

RO Usnesení č. 19/4–2013
I. uděluje

Výjimku z   Územního opatření obce Psáry č. 4/2007 
o stavební uzávěře dle čl. 4 tohoto nařízení:
1. Ing. J. Podobskému – pozemek p. č. 141/140 a st. 298 

vše v k. ú. Dolní Jirčany,
2. O. Paterovi – pozemek p. č. 465/458 k. ú. Dolní Jirčany

RO Usnesení č. 20/4–2013
I. schvaluje

Záměr směny části „a“ pozemku p. č. 51/1, ostatní plocha o 
výměře 29 m² v k. ú. Dolní Jirčany (přechází na E. Hůlovou) 
a části „b“ pozemku p. č. 109/11, ostatní plocha o výměře 

29 m² v k. ú. Dolní Jirčany (přechází na obec). 

RO Usnesení č. 21/4–2013
I. schvaluje

Zlepšený výsledek hospodaření Základní školy 
a  Mateřské školy Psáry za rok 2012 z  hlavní činnosti 
ve výši 585.612,14 Kč a z  vedlejší činnosti ve výši 
99.469,85 Kč. 

II. souhlasí
S  navrženým rozdělením zlepšeného výsledku hospo-
daření takto:
1. do fondu odměn částku 347.540,99,- Kč,
2. do rezervního fondu částku 347.540,99 Kč.

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 4–2013 ze dne 18. února 2013

Termín příštího zasedání 
Zastupitelstva obce Psáry

17. 4. 2013, 18 hod.
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Usnesení č. 02/02–2013
I. bere na vědomí

Přednesenou zprávu starosty o činnosti obce.
Hlasování: pro: 10, proti: 0, zdrželi se: 1 (Nezmar)
Návrh usnesení byl přijat.

Usnesení č. 03/02–2013
I. bere na vědomí

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

Zápis o činnosti kontrolního výboru obce.
Hlasování: pro: 11, proti: 0, zdrželi se: 0
Návrh usnesení byl přijat.

Ing.  Mgr. Luděk Nezmar, MBA nebyl dále na zasedání 
přítomen. 

Usnesení č. 04/02–2013
I. pověřuje 

Starostu přípravou zadání architektonické soutěže 
o  návrh na novou školu. 
Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdrželi se: 3 (Kubalošová, 
Adámek, Petz)
Návrh usnesení nebyl přijat.

Usnesení č. 05/02–2013
I. schvaluje

Uzavření Kupní smlouvy mezi obcí Psáry (kupující) 
a  OPT  REAL s. r. o. (prodávající). Předmětem smlouvy 
je prodej inženýrských sítí, komunikace a veřejného 
osvětlení v komerční zóně v Dolních Jirčanech za cenu 
10.000,- Kč. 

II. schvaluje
Uzavření Darovací smlouvy mezi obcí Psáry (obdaro-
vaný) a OPT REAL s. r. o. (dárce). Předmětem smlouvy je 
poskytnutí finančního daru ve výši 110.000,- Kč. 

III. pověřuje 
Starostu Milana Váchu podpisem těchto smluv. 
Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdrželi se: 2 (Otruba, 
Kubalošová)
Návrh usnesení byl přijat.

Usnesení č. 06/02–2013
I. schvaluje

1. rozpočtové opatření obce na rok 2013 – navýšení 
o  600.300,- Kč.
Hlasování: pro: 10, proti: 0, zdrželi se: 0
Návrh usnesení byl přijat.

Usnesení č. 07/02–2013
I. schvaluje

Uzavření Kupní smlouvy mezi obcí Psáry (prodávající) 
a P. Pilíkem (kupující). Předmětem smlouvy je prodej po-
zemku p. č. 583/102 o výměře 29 m² za cenu 34.800,- Kč. 

II. pověřuje 
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy. 
Hlasování: pro: 10, proti: 0, zdrželi se: 0
Návrh usnesení byl přijat.

Usnesení č. 08/02–2013
I. schvaluje

Uzavření Darovací smlouvy mezi obcí Psáry (obdarova-
ná) a J. a F. Kohoutovými (dárci). Předmětem smlouvy 
je bezúplatný převod části „a“ pozemku p.  č. 607/2 
o  výměře 58 m² k. ú. Psáry. 

II. pověřuje 
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy. 
Hlasování: pro: 10, proti: 0, zdrželi se: 0
Návrh usnesení byl přijat.

Usnesení č. 09/02–2013
I. schvaluje

Uzavření Rámcové smlouvy o partnerství a spolupráci 

mezi obcí Psáry a MAS Dolnobřežansko o. p. s. Měsíční 
provozní příspěvek činí 2.000,- Kč. Smlouva se uzavírá 
na dobu neurčitou počínaje dnem 1. 3. 2013. 

II. jmenuje
Zástupce Partnera starostu Milana Váchu.

III. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy. 

Hlasování: pro: 10, proti: 0, zdrželi se: 0

Návrh usnesení byl přijat.

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Psáry č. 2–2013 ze dne 20. února 2013

RO Usnesení č. 22/4–2013
I. schvaluje

Uzavření Mandátní smlouvy mezi obcí Psáry a BlueFort 
s. r. o. Předmětem smlouvy je zajištění služeb v  souvis-
losti s výběrovým řízením na veřejnou zakázku „Pořízení 
zametací multikáry k čistému vzduchu v obci Psáry“ za 
cenu 19.500,- Kč bez DPH. 

II. schvaluje
Uzavření Mandátní smlouvy mezi obcí Psáry a BlueFort 
s. r. o. Předmětem smlouvy je zajištění dotačního 
 managementu v souvislosti s čerpáním dotace na akci 
„Pořízení zametací multikáry k čistému vzduchu v obci 
Psáry“ za cenu 30.000,- Kč bez DPH. 

III. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem těchto smluv. 

RO Usnesení č. 23/4–2013
I. schvaluje

Znění Smlouvy o spolupráci mezi obcí Psáry a D. Pikovou 
– pozemek p. č. 495/1 o výměře 1828 m² k. ú. Psáry. Výše 
finančního příspěvku je 100.000,- Kč.

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy. 

RO Usnesení č. 24/4–2013
I. schvaluje

Znění Kupní smlouvy mezi obcí Psáry (kupující) a Kámen 
Zbraslav s. r. o. (prodávající). Předmětem smlouvy je 
 dodávka kameniva na rok 2013.

II. pověřuje
Starostu podpisem této smlouvy. 

RO Usnesení č. 25/4–2013
I. schvaluje

Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi obcí 
Psáry (povinný) a Pražská plynárenská Distribuce  a. s. 
(oprávněný). Předmětem smlouvy je zřízení věcného 
břemene na p. č. 465/473 k. ú. Dolní Jirčany za jednorá-
zovou náhradu 32.000,- Kč. 

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy. 

RO Usnesení č. 26/4–2013
I. souhlasí

S proplacení faktur dle předloženého soupisu. 

Jednání začínalo v 18:00, posadil jsem se do prázdné 
zasedací místnosti a čekal, až dorazí ostatní spoluobčané. 
Bohužel nedorazili. Až na pár pravidelně chodících občanů 
dělaly našim zastupitelům společnost z velké části jen 
prázdné židle. Škoda. Rozhodně nic nenasvědčovalo tomu, 
že toto zastupitelstvo bude hodně emotivní...
Projednávané body

Nechci vás zde obtěžovat popisováním všech projed-
návaných bodů, ale asi nejzajímavější byla prezentace pana 
starosty Váchy, který ukazoval na projektoru, co se v obci 
za rok 2012 udělalo, a poté nastínil, na čem bude vedení 
obce pracovat v roce 2013. Například nové náměstí ve 
Psárech, projekt návsi v Jirčanech (u kostela), parčík na 
Štědříku, projekt výstavby nové školy, oprava zastávek 
a silnic, nový zametací vůz a další. 

Po prezentaci následovaly další jednací body, některé 
méně, jiné více zajímavé.
Atmosféra zastupitelstva: dohady, hádky 
a naschvály

Atmosféra mezi vedením obce a opozicí začala houst-
nout při diskusi ohledně postupu obce ve věci soudu 
s bývalou ředitelkou školy pí Trůblovou, kde opozice kri-
tizovala postup vedení obce. Soud totiž vynesl rozsudek 
v neprospěch obce, ale obec se odvolala, takže naděje na 
výhru sporu ještě je.

Po několika klidnějších bodech začala atmosféra gra-
dovat velice trapným neschválením odměn za rok 2012 
lidem, kteří pracují ve svém volném čase pro obec v komi-
sích a výborech. V tomto bodě došlo k mnoha diskusím 
a několika hlasováním. 

Vnímal jsem velké osobní rozpory mezi zastupiteli, 
averzi opozice k vedení obce, nechuť ke spolupráci, i když 

by byla ve prospěch celé obce. Můj dojem je takový, že se 
opozice snaží znechutit práci jak vedení obce, tak lidem, 
kteří pro obec dobrovolně něco dělají. Kdo jak hlasoval, 
se můžete podívat na videu „Odměny za rok 2012“.

Po skončení zastupitelstva (a vypnutí kamery) došlo na 
vypjatou diskusi opozice s naštvanými občany, kdy jsme 
chtěli vysvětlit důvody jejich hlasování. Emoce to byly 
velké, ale na výsledku hlasování to už nemohlo nic změnit. 
Nakonec se unavení občané i zastupitelé odebrali směrem 
ke svým domovům chvíli před jedenáctou večerní.
Apel na občany

Věřím, že skončila doba „alá Ráth“. Věřím, že je konec 
„kamarádčoftů“, „kšeftíků“ a zmanipulovaných předražených 
výběrových řízení. Že skončila doba divokých změn v územ-
ním plánu Psár a Dolních Jirčan za účelem převádění orné 
půdy na stavební parcely. Že je „stop“ pro výstavbu dalších 
satelitů na polích okolo naší obce (tyto snahy zde bohužel 
stále jsou). 

Nebo to snad, drazí spoluobčané, takto chcete? Já 
tedy určitě ne.

Přijďte se podívat na zastupitelstvo a poslechnout si, 
co kdo říká, a hlavně, pro co který zastupitel nakonec zvedá 
ruku. V tom totiž bývá občas rozdíl... 

Pohled občana Zdeněk Pletka, Štědřík

Byl jsem se podívat na jednání zastupitelů
Ve středu 12. prosince, ve večerních hodinách, se konalo zasedání zastupitelstva obce Psáry. Protože můj zážitek 

z tohoto veřejného jednání byl hodně negativní, rozhodl jsem se, že napíšu tento článek a podělím se s vámi, čtenáři 
zpravodaje, o své dojmy.

Kde najdu video z jednání zastupitelstva?
Na stránkách www.psary.cz si klikněte v levém 
menu na:
Zastupitelstvo  Usnesení 2012  
Usnesení zastupitelstva č. 9-2012 + 
zápis + video

Vážení zastupitelé, 
v minulých dvou letech jsme se – za pilné spolu-

práce paní redaktorky Libovické – snažili vylepšit 
Psárský zpravodaj a věříme, že se nám to podařilo. 
Zlepšili jsme grafiku, řazení informací, témata a obsah 
článků, fotodokumentaci a zvětšili i rozsah zpravodaje.  
Dostáváme příslušné podklady i náměty z obecního 
úřadu, případně od občanů. Příspěvek Vás, zastupi-
telů, zvláště těch opozičních, k obsahu obecního 
časopisu je však stále mizivý. Chápeme, že Vaše práce 
pro obec nabývá různých podob a Vaší silnou strán-
kou nemusí být zrovna příprava textů. Jste to ale 

právě Vy, kdo často má nejvíce informací ze života 
obce – včetně případných kontroverzních témat – 
a kdo by tedy mohl přispět k větší informovanosti 
občanů. Můžete přispívat i  svými náměty, nápady 
a podklady.

 Pokud si možnost publikování v Psárském zpra-
vodaji dosud málo uvědomujete, dovolte nám ji tedy 
připomenout. Komunikace s občany je významnou 
součástí Vašeho mandátu. 

V Psárech, 3. února 2013
Redakční rada: Ing. Karel Kříž, Jiří Římovský, 

MUDr. Jaroslav Sokol

Otevřený dopis členů redakční rady zastupitelům obce
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Územní celek
Voliči 

v seznamu
Vydané 
obálky

Volební 
účast v %

Odevzdané 
obálky

Platné 
hlasy

% plat-
ných 
hlasů

Okres: 
Praha-západ

1. kolo 93 554 65 055 69,54 65 001 64 802 99,69

2. kolo 93 450 63 175 67,60 63 141 62 865 99,56

Obec: Psáry 1. kolo 2 513 1 707 67,93 1 700 1 698 99,88

2. kolo 2 505 1 671 66,71 1 671 1 663 99,52

Obec: Psáry Okres: Praha-západ
Kandidát Navrhu-

jí cí 
strana

Politic ká 
přísluš-

nost

1. kolo 2. kolo 1. kolo 2. kolo

č.
příjmení, jméno, 

tituly hlasy % hlasy % hlasy % hlasy %
1 Roithová Zuzana 

MUDr. MBA 
Občan KDU-ČSL 82 4,82 X X 2 296 3,54 X X

2 Fischer Jan Ing. CSc. Občan BEZPP 211 12,42 X X 8 221 12,68 X X
3 Bobošíková Jana 

Ing. 
Občan SBB 28 1,64 X X 979 1,51 X X

4 Fischerová Taťana Občan KH 54 3,18 X X 2 213 3,41 X X
5 Sobotka Přemysl 

MUDr. 
Poslanci ODS 50 2,94 X X 1 808 2,79 X X

6 Zeman Miloš Ing. Občan SPOZ 333 19,61 612 36,80 11 212 17,30 21 428 34,08
7 Franz Vladimír Prof. 

JUDr. 
Občan BEZPP 96 5,65 X X 4 179 6,44 X X

8 Dienstbier Jiří Senátoři ČSSD 134 7,89 X X 6 854 10,57 X X
9 Schwarzenberg 

Karel 
Poslanci TOP 09 710 41,81 1 051 63,19 27 040 41,72 41 437 65,91

 9týdenní vysypávání košů na autobusových zastáv-
kách, košů na psí exkrementy, úklid míst na tříděný 
odpad,

 9týdenní svoz pytlů s odpady z chatových 
oblastí,

 9úklid sněhu a posyp místních a účelových komu-
nikací, sběrných míst na tříděný odpad, přechodů 
pro chodce a autobusových zastávek,

 9svoz vánočních stromků,

 9vyřezání křoví na veřejném prostranství u ul. 
Na Kopečku a jeho nakládání a odvoz,

 9zkracování křoví zasahujícího do chodníku nebo 
komunikace v ulicích Pod Vápenkou, Na Vápence, 
Sportovní, Horní, Na Stráni a jeho nakládání 
a odvoz,

 9prodloužení veřejného osvětlení podél chodníku 
v ulici Javorová, prodloužení veřejného osvětlení 
v ulici U Potoka,

 9příprava podloží a obrubníků pro prodloužení 
chodníku v ulici K Lůžku – Horní,

 9oprava propadlé kanálové vpusti v ulici Na Kopečku,

 9opravy cest Nad Nádržkou, Pod Strání,

 9instalace betonových žlabů pro odvod dešťových 
vod v ulici Na Vápence,

 9vyřezání křoví vodoteče rybníčku v Dolních 
Jirčanech,

 9příprava pozemku pro rozšíření místa na separo-
vaný odpad u rybníčku v Dolních Jirčanech,

 9sběr odpadků podél ulice Pražská,

 9umístění zpomalovacích prahů na ulici Horní 

u hřiště v Dolních Jirčanech,

 9úprava pozemku pro konání vánočních trhů,

 9prořezání lip na hřbitově Psáry, nakládání a odvoz 

větví,

 9čištění a odvoz bahna z retenční nádrže pod ryb-

níčkem v Dolních Jirčanech.

Informace z obce Renáta Sedláková, správa majetku

Co se v obci udělalo v měsících prosinec 2012–leden 2013

S použitým olejem  
do sběrného dvora

Od 1. března najdou naši občané ve sběrném 
dvoře nový kontejner, do kterého budou moci 
v  PET lahvích odevzdávat použitý motorový, 

minerální a potravinářský 
olej a tuky. Odevzdáním 
použitého oleje se před-
chází postupnému zaná-
šení odpadu a zároveň 
se chrání životní pro-
střední. Z olejů se po 
zpracování získávají 
základní suroviny pro 

výrobu ekologických výrobků. Tuto službu 
 zajišťuje firma Eduard Císař – OTRANS.

Zdroj: www.volby.cz
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Volba prezidenta republiky konaná ve dnech 11.–12. 1. a 25.–26. 1.
Výsledky hlasování za územní celky

Poděkování OÚ Psáry
Jménem všech občanů, kteří využívají propojku mezi ulicí Javorová a návsí 
v  Dolních Jirčanech, bych chtěl tímto poděkovat OÚ Psáry, jmenovitě paní 
Sedlákové, za rychlou realizaci namontování pouličních lamp, které napomáhají 
k bezpečnému pohybu po tomto úseku. Tuto propojku využívá hodně občanů 
při cestě na autobus a zpět nebo jako zkratky na náves. Během pár týdnů od 
naší žádosti bylo všechno hotové a my všichni už můžeme bezpečně projít touto 
zkratkou. Ještě jednou děkujeme.

Jiří Římovský, Dolní Jirčany

D
E
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 � Jak byste zhodnotil rok 2012?
Udělala se spousta práce, a to bez ohledu na 

mnohé komplikace a problémy. Nejvíce na očích je 
asi nové multifunkční hřiště, které se díky dotaci 
a práci místních lidí podařilo vybudovat v Dolních 
Jirčanech. Dotaci jsme získali i na rekonstrukci 
školního dvora, vybavení školy výpočetní tech-
nikou, na nákup zametacího stroje. Po celý rok 
probíhaly aktivity v rámci celoevropského projektu 
Culburb, velký kus práce byl odveden při projektování 
obnovy zeleně v obci. Pátá změna územního plánu 
byla, co se možností nové zástavby týče, schválena 
ve střízlivější variantě. Díky zapojení do protikorupč-
ního projektu se podařilo vypracovat mimo jiné 
kvalitní systém výběrových řízení včetně uveřej-
ňování informací a smluv na obecním webu. Mnoho 
seniorů využívá možnosti setkávání na obecním 
úřadě, zdravotní cvičení, výborně fungují sociální 
služby včetně rozvozu obědů, které nově poskytuje 
Domov Laguna. Ve školce či Klubíčku máme umístěny 
všechny tříleté děti a od září otevřeme nový školní 
objekt. S úspěchem se setkaly jarní i vánoční trhy, 
obnovila se tradice svatováclavských slavností, při-
bývá lidí, kteří v obci aktivně tráví svůj volný čas, 
především sportem. No a samozřejmě byly opraveny 
některé silnice. Přestože situace v zastupitelstvu 
není úplně příznivá a některé věci se těžko prosazují, 
při pohledu zpět jsem spokojený.

 � Mnoho občanů určitě zajímá zmíněná škola 
a školka. Jaká je současná situace?

Máte pravdu, na školu se lidé ptají poměrně často. 
Naší prioritou je zajistit dostatečnou kapacitu. Kvalita 
vzdělávání už je na vedení školy. 2. září zahájíme 
provoz v pronajaté novostavbě. Budou zde tři učebny 
základní školy a jedna třída mateřské školy. Dostaneme 
se tak na plánovanou kapacitu ZŠ, to je dvě třídy 
v každém ročníku. Pro školku bychom ideálně potře-
bovali šest tříd, ale budeme mít jen pět. Zbytek míst 
bude opět zajišťovat RC Domeček v klubu Klubíčko. 
I letos by se takto mělo podařit umístit všechny tříleté 
děti.

 � Proč jste vybrali variantu pronájmu u soukro-
mého investora? Nebylo by výhodnější zvolit na-
příklad cestu montované stavby, kterou se vydala 
vloni Jesenice?

Napříč celým spektrem zastupitelů byla ustano-
vena pracovní skupina pro řešení kapacity školy, kde 
jsme vyhodnocovali všechny navržené varianty, tj. 
výstavbu dočasných objektů, výstavbu montovaných 
buněk či pronájem. Z pohledu poměr/cena/výkon 

jednoznačně vyšel nejlépe dlouhodobější pronájem 
u soukromého subjektu. Každopádně k  tomuto 
tématu bych se rád podrobně vrátil v dubnovém 
vydání Psárského zpravodaje.

 � Jaká je situace s dotací na výstavbu nové školy?
Na konci loňského roku jsme již pro novou školu 

vykoupili pozemky, nyní připravujeme architekto-
nickou soutěž o návrh, který by byl podkladem pro 
územní rozhodnutí. To všechno jsou nezbytně nutné 
kroky, abychom o dotaci vůbec mohli uvažovat. 
Zásadní bude, zda se v novém rozpočtovém období 
evropských dotací otevře kapitola pro výstavbu 
nových základních škol. Pokud ano, musíme být 
připraveni. K vyřešení problému nedostatku škol 
v prstenci okolo Prahy by bylo potřeba 1,5 miliardy 
korun. Psáry by nová škola stála cca 250 miliónů 
korun. Od roku 2011 vedeme intenzivní jednání 
s  ministerstvy školství, financí i pro místní rozvoj. 
Měli jsme předjednanou možnost realokovat (převést) 
prostředky z problematického operačního programu 
„vzdělání a konkurenceschopnost“ do programu ROP 
Střední Čechy, odkud bychom je mohli čerpat. 
Bohužel se vše časově setkalo se zadržením doktora 
Ratha a v tu chvíli bylo pro vládu nepřijatelné pře-
sunout finanční prostředky do problematického 
ROPu Střední Čechy. 

 � Mluvil jste o výkupu pozemků, což byl pro obec 
jistě velký výdaj. Jaký je výsledek hospodaření 
obce za minulý rok? 

Pozemky pro školu jsme v prosinci vykoupili za 
5.125.000,- Kč, přesto se ale ještě ušetřilo více než 
7 milionů korun. Převádíme je na letošní investice, 
abychom mohli realizovat plánované akce: pobyto-
vou louku, rekonstrukci psárské návsi včetně pomníku 

a projekt na náves jirčanskou, mobiliář a autobusové 
zastávky, cyklostezky, beachvolejbalové hřiště, gene-
rel splaškové komunikace a samozřejmě další opravy 
komunikací a chodníků.

 � V loňském roce byl schválen nový Zákon 
o  rozpočtovém určení daní. Dá se již nyní odhad-
nout, jaký bude mít přínos pro obecní rozpočet? 

Zákon sice schválen byl, nikdo ale netuší, jak se 
bude chovat ekonomika a kolik peněz v konečném 
důsledku dostaneme. Pro realizace všech napláno-
vaných akcí však stačí i ten nejpesimističtější scénář. 
Z čísel za měsíc leden se zdá, že se situace vyvíjí lépe, 
než jsme schválili v našem „opatrném“ rozpočtu. 

 � Rozpočet se schvaloval na prosincovém za-
stupitelstvu, které, jak jsem z videa na stránkách 
obce viděla, bylo hodně vyhrocené. To je výjimka, 
či běžný stav? 

Domnívám se, že divoká předvolební kampaň 
z  roku 2010 se táhne jako nit až do dnešních dnů 
a koneckonců soudní spory mezi některými bývalými 
i současnými zastupiteli jsou toho důkazem. Dá se 
říct, že chybí konstruktivní spolupráce, a prosadit 
nějaký záměr stojí zbytečně spoustu energie, času 
a sil. Na prosincovém zastupitelstvu byly největším 
kamenem úrazu odměny. Tento bod bych ale s dovo-
lením nerad komentoval. Přišlo mi to nedůstojné 
a velmi nepříjemné. Kdo si chce udělat svůj názor, 
může se podívat na video sám. V každém případě 
bych chtěl o to více poděkovat všem lidem, kteří 
v  roce 2012 pro naši obec ve svém volném čase 
pracovali.

 � V lednu proběhlo také první letošní zastupitel-
stvo, co bylo tak důležité, že muselo být svoláno 
v mimořádném termínu? 

Na přelomu roku byla založena Místní akční 
skupina (MAS) Dolnobřežansko (orgán podporující 
místní rozvoj a rozdělující dotace z evropských fondů) 
a v lednu byla jedinečná příležitost se k této MASce 
přidat. My sice již dva roky spadáme pod MAS 
Říčansko, ale přeci jen oblast Dolnobřežanska je nám 
bližší jak vzdálenostně, tak charakterem, podobnými 
problémy. Naše zastupitelstvo v lednu odsouhlasilo 
připojit se k MAS Dolnobřežansko na dotační období 
2014–2020. Již nyní však začínáme spolupracovat na 
plánování společné strategie. Jako starosta jsem byl 
jmenován do programového výboru. S ohledem na 
své předchozí aktivity v protikorupční oblasti jsem 
byl navržen a následně valnou hromadou jmenován 
do výběrové komise, která vybírá projekty, jež budou 
podpořeny. Do konce letošního roku jsme ale stále 
členem MAS Říčansko, odkud budeme i částečně 
čerpat peníze na opravu hřiště u staré školy. 
V budoucnosti bych rád do MAS zapojil i naše spor-
tovce, hasiče, školu a také nějaké místní podnikatele. 
Dalším krokem by mohlo být v roce 2013 přistoupení 

naší obce k mikroregionu Dolnobřežansko.
 � Co si od přistoupení k mikroregionu Dolnobře-

žansko slibujete? 
Především společný postup při řešení problematiky 

odpadů, jejichž stav je v současné podobě do budouc-
na ekonomicky neudržitelný. V letech 2016–2020 se 
má zásadně omezit skládkování, na kterém je v ČR 
postavená koncepce odpadového hospodářství. 
Poplatky za skládkování by se měly několikanásobně 
zvýšit a vznik nových skládek bude takřka nemožný. 
Z toho důvodu jednáme s Jesenicí a Vestcem o pří-
pravě společné koncepce. Není potřeba vymýšlet nic 
nového, stačí se podívat například do Německa, kde 
vše velmi dobře funguje, a následně pouze najít 
optimální řešení pro naše podmínky. Časem bychom 
mohli v rámci mikroregionu například sdílet komu-
nální techniku či odborné zaměstnance, spolupra-
covat při výběrových řízeních, v oblasti školství atd.

Co je to MAS?
Místní akční skupina (MAS) je na politickém 

rozhodování nezávislým společenstvím občanů, 
neziskových organizací, soukromé podnikatelské 
sféry a veřejné správy 
(obcí, svazků obcí a insti-
tucí veřejné moci), které 
spolupracuje na rozvoji 
venkova, zemědělství 
a získávání finanční pod-
pory z EU a národních 
programů pro svůj regi-
on. Základním cílem je 
zlepšování kvality života 
a životního prostředí.
Proč MAS? Nestačí stávající struktura krajů, 
obcí s rozšířenou působností či 
mikro regionů?

Na rozdíl od výše jmenovaných orgánů veřejné 
správy jsou MAS tvořeny veřejným, soukromým 
a neziskovým sektorem současně. V rozhodujících 
orgánech MAS musí mít navíc soukromý a nezis-
kový sektor dohromady nadpoloviční většinu 
hlasů a zároveň žádná ze zájmových skupin nesmí 
mít při rozhodování převahu. 
Princip zdola nahoru

Veškeré náměty by měly vycházet z myšlenek 
a podnětů místních subjektů a občanů, nikoliv 
direktivně řízeny krajskou, státní nebo evropskou 
politickou mocí shora. Čím více subjektů je v regi-
onu zapojeno, tím více je nápadů a také je větší 
transparentnost působení MAS.

Co přinesl rok 2012
Leden bývá pro většinu z nás obdobím, kdy hodnotíme rok minulý a přemýšlíme nad tím, jak nejlépe 

zvládnout věci příští. Ohlédnutí za událostmi roku 2012 a plány na rok letošní byly tématem i mého rozhovoru 
se starostou obce, panem Milanem Váchou. 

 Milan Vácha, starosta
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 � V souvislosti s novým územním plánem se hod-
ně diskutovalo o plánovaném centru na Štědříku, 
naproti obecnímu úřadu...

Ano, Štědřík se ukazuje jako nejvhodnější prostor 
pro centrum, které by sloužilo jak psárským, tak jir-
čanským. Byly tu návrhy inspirující se centrem 
v Dolních Břežanech, ale z ankety i diskusí občanů 
s architekty v rámci projektu „Ideální satelit“ jedno-
značně vyplynulo, že občané si přejí spíše střízlivější 
variantu vesnického rázu. Velká část prostoru býva-
lého JZD čeká na probíhající restituční vypořádání, 
ostatní pozemky jsou soukromé. Před samotnou 
realizací bude nutné i vypořádání a sanace území. 
To v současné době nebude pro investory jednodu-
ché. Takže přeci jen je to běh na delší trať.

 � Ideální satelit je jednou z akcí projektu  Culburb. 
Jste s touto iniciativou v obci spokojen?

Spokojen jsem a s architekty chceme spolupraco-
vat i nadále. Jsou to oni, kdo předkládají různé návrhy, 
jak by mohla oblast Štědříku i mnohé další vypadat, 
a aktivizují veřejnost k vyjádření názorů na rozvoj 
obce. Proběhly již dvě veřejné debaty a ta třetí, 
poslední, se uskuteční v březnu. Opravdu stojí za to 
přijít se podívat! 

 � Ráda bych se ještě zeptala na stav pobytové 
louky, o které jsme v průběhu minulého roku také 
psali. 

Momentálně je zapadaná sněhem, ale již v těchto 
zimních týdnech probíhá dendrologický průzkum. 
Na jaře se odveze suť a odpadky, prostor se vyčistí 
od náletových křovin a následně budou zahájeny 
základní terénní úpravy. Co nejdřív bychom chtěli 
prostor ozelenit, vysadit stromy. V další fázi zrealizovat 
i cestičky s prvky. Jako první bude osazena dřevěná 
„skulptura“, která byla představena v říjnovém čísle 
Psárského zpravodaje. Projekt je tedy v běhu a jsem 
moc rád, že do jeho podoby byly zapracovány při-
pomínky veřejnosti i majitelů sousedních 
pozemků.

 � A otázka na konec – co vás v současné době 
nejvíce trápí a co vám naopak dělá radost?

Kromě obecného přístupu některých zastupitelů 
mne trápí soudní spor s bývalou ředitelkou školy. Je 
to velmi citlivé téma. U okresního soudu jsme prohráli 
spor o neplatnost odvolání z formálních důvodů. 
Odvolali jsme se, ale reálné riziko finanční náhrady 
a případných komplikací tu je. Zkušenosti z Jesenice 
dávají tušit, že to bude ještě dlouhé, nepříjemné 
a politicky velmi lehce zneužitelné téma. 

Radost mám naopak z toho, že spousta věcí už se 
zaběhla a dobře funguje – úřad, četa, škola… Skvěle 
se podařilo rozjet sociální služby, kulturní akce 
i  komunitní život v obci. Zdá se mi, že si na tento 
život lidé zvykají, a dle stoupající návštěvnosti akcí 
lze usuzovat, že se chtějí potkávat. Mám pocit, že 
obec zažíná žít svým životem a tím se začíná odlišovat 
od okolí. A to mě opravdu těší! 

Lucie Libovická 

VÝDAJE
§ text Kč

2212 komunikace 3 925 000
2219 chodníky 300 000
2221 dopravní obslužnost 1 250 000
2310 vodovod 175 000
2321 kanalizace 180 000
3111 mateřská škola 140 000
3113 základní škola 5 540 000
3119 rodinné centrum 260 000
3314 obecní knihovna 40 000
3319 kronika 12 000
3326 obnova místních památek 80 000
3349 zpravodaj 250 000
3399 kultura / důchodci,vítání občánků,akce 360 000
3419 sportovní kluby 730 000
3421 dětská hřiště 40 000
3429 ostatní zájmová činnost / Borovina 20 000
3612 bytové hospodářství 517 000
3613 nebytové prostory 185 000
3631 veřejné osvětlení 1 035 000
3632 hřbitovy 480 000
3633 výstavba IS 1 300 000
3635 územní plánování 70 000
3639 komunální služby / četa 4 166 500
3721 likvidace nebezpečného odpadu 180 000
3722 komunální odpad, SD 4 092 000
3725 tříděný odpad 1 000 000

3745 veřejná zeleň 2 980 000
4339 sociální pomoc rodinám 30 000
4399 sociální pomoc důchodcům 140 000
4351 pečovatelská služba 240 000
5212 plán ochrany životů 6 000
5311 obecní policie 600 000
5512 požární ochrana 295 000
6112 zastupitelstvo obce 2 020 000
6171 činnost místní správy 5 671 000
6310 finanční operace/bank.popl.,úroky 190 000
6320 pojištění majetku 90 000
6399 ost.fin.operace / DPPO za obec 1 000 000

celkem: 39 589 500

FINANCOVÁNÍ
Splátka úvěru a půjčky 1 729 400
Výdaje celkem 41 318 900

Rekapitulace příjmů, výdajů a financování obce 
Psáry na rok 2013
Daňové příjmy 32 793 000
Nedaňové příjmy 1 853 000
Kapitálové příjmy 1 000 000
Financování 5 672 900
Příjmy celkem 41 318 900

Výdaje 39 589 500
Financování/ splátka úvěru 1 729 400
Výdaje celkem 41 318 900

Co Vás zajímá
 �  Dobrý den, v sobotu 9. února netekla 

téměř celý den na Štědříku voda. Proč 
úřad neinformoval občany o přerušení 
dodávky? 

J. Šubrt
Odpovídá místostarostka Vlasta Málková

V sobotu 9. února 2013 došlo k porušení vodo-
vodního řadu na Štědříku. Voda prýštila z louky místy 
až 40  cm vysoko. Na problém upozornili okolo 

poledního občané, a závada byla okamžitě nahlášena 
na dispečink VHS. Již v té době jste se dočetli infor-
mace o havárii na našich webových stránkách. Během 
dvou hodin byla celá oblast bez vody. Pohotovostní 
služba, pánové Růžička, Adámek a Jarolímek z VHS, 
dorazili okolo 15 hod. a pustili se do práce. Ve svém 
volnu přijel elektrikář p. Kotlár z rozvodných závodů, 
bagrista pan Kolář i mistr provozu z VHS pan Kolář 
st. Pracovali bez řečí a nestěžovali si na zimu, mokré 
nohy ani na to, jak tráví sobotní odpoledne, aby lidé 
z postižené oblasti měli vodu co nejdříve. Výkop byl 
obrovský, potrubí prasklo na dvou místech asi ve 

třímetrové hloubce. Problém nastal i  s  cisternami, 
které nám byly přislíbeny již odpoledne, ale přes 
časté urgence jsme se jich dočkali až v podvečer. 
Okolo 19  hodiny se podařilo opravu ukončit 
a v domácnostech opět tekla voda. 

Děkuji touto cestou všem, kteří se podíleli na 
opravě, za skutečně obětavou práci. Naopak mne 
mrzí, že řada občanů nevyužívá internet, kde se mohli 
o průběhu opravy dozvědět. Další možností je odběr 
SMS zpráv pro zaregistrované účastníky, které úřad 
zdarma odesílá v případě závažných problémů v obci.

Návod na přihlášení k odběru SMS na této straně.

ROZPOČET OBCE PSÁRY 
NA ROK 2013 ČLENĚNÝ DLE PARAGRAFŮ
PŘÍJMY

§ text Kč
0 převody daní ze SR, místní poplatky 32 793 000

2119 dobývací prostor 10 000
2212 údržba komunikací 10 000
3399 vstupenky, cvičení – SPOZ 60 000
3612 nájmy a služby bytového hospodářství 647 000
3613 nájmy a služby nebytových prostor 296 000
3639 provoz multikáry 10 000
3722 příspěvek na tříděný odpad 600 000
6171 nájmy pozemků 180 000
6310 příjmy z úroků 40 000
3633 příspěvky investorů 1 000 000

celkem: 35 646 000
FINANCOVÁNÍ
Přebytek hospodaření 5 672 900
Příjmy celkem 41 318 900

Přihlaste se k odběru informačních SMS
Pro občany Psár a Dolních Jirčan je připravena možnost dostávat informace o haváriích 

a důležitých událostech e-mailem či pomocí SMS. Pro obdržení informací e-mailem stačí 
jen mít vytvořený uživatelský účet na www.psary.cz, pro zprávy pomocí SMS je dále třeba 
v uživatelském účtu řádně vyplnit telefonní číslo. Po přihlášení naleznete v levém sloupci 
v menu položku „Můj účet“, kde v editaci soukromého profilu zadáte své telefonní číslo.
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V katastru naší obce se nacházejí dva hřbitovy. 
Psárský vznikl v roce 1927 a je zde stále ještě dostatek 
volného místa pro zřizování nových hrobů. 

Dolnojirčanský hřbitov se rozkládá okolo kostela 
vybudovaného roku 1186. Kapacita hřbitova je zcela 
naplněna, a proto je nutné situaci řešit. V průběhu 
loňského roku jsme začali jednat s vlastníkem hřbi-
tova, římskokatolickou církví, o možnosti zřízení 
kolumbária. Panu faráři se nápad líbil a v současné 
době již máme i předběžný souhlas Arcibiskupství 
Pražského.

Kolumbárium by mělo být umístěno v dosud 
nevyužívaném prostoru mezi kostelem a zdí souběž-
nou s ulicí Pražská. Plánujeme zde umístění přibližně 
60 uzamykatelných, prosklených schránek, ve kterých 
bude prostor na uložení dvou až tří uren. 

Realizace kolumbária je závislá na termínu podpisu 

smlouvy s církví, následném vyhotovení projektové 
dokumentace, výběrovém a stavebním řízení a poté 
stavbě včetně terénních úprav. 

O průběhu jednání i prací vás budeme informovat, 
stejně tak i o možnosti rezervace jednotlivých 
schránek.

Co možná nevíte?
Významnou kulturní památkou Dolních Jirčan 

je kostel sv. Václava, původně raně gotický kostel 
zřejmě z roku 1186 se zachovalou apsidou 
a  zákristií, ke kterým byla v roce 1877 přistavěna 
pseudorománská loď s věží. V kostele najdeme 
hlavní rokokový oltář s obrazem světce od I. Raaba 
a sochami sv. Prokopa a Vojtěcha, oltář Svaté 
rodiny a oltář sv. Kláry z roku 1725. Ke kostelnímu 
zvonu se váže zajímavá historka. V roce 1755 
došlo mezi pruským a rakouským oddílem k malé 
bitvě. Pruský oddíl se opevnil u kostela a na při-
lehlém hřbitově. Místní obyvatelé se schovali po 
sklepích a během bitvy uslyšeli zvuk připomínající 
úder kladivem do kovadliny. Po skončení boje 
našli kus uraženého zvonu, který při dopadu udeřil 
o kámen. Od té doby se místu říká Hlásov. Na kos-
telní věži byly po dostavbě zavěšeny 4 zvony, 
3  z  nich však byly během první světové války 
sejmuty a použity k válečným účelům.

Co je to kolumbárium?
Kolumbárium (z latinského columbarium – 

holubník) je stavba povětšinou na hřbitově určená 
pro ukládání pohřebních uren. V antickém Římě 
se jednalo o pohřební komoru, která měla ve 
stěnách výklenky, kam se ukládaly pohřební 
schránky s popelem zemřelých. Na hřbitově jsou 
často kolumbária součástí vnitřních obvodových 
zdí hřbitovů. 

Zdroj: wikipedie

Vlasta Málková, místostarostka

Kolumbárium rozšíří kapacitu jirčanského hřbitova 
V minulých číslech zpravodaje jsme vás informovali 

o obnově zelené plochy kolem památníku. Na základě 
námětů občanů, kteří se k akci vyjádřili, a také názorů 
zastupitelů bylo upuštěno od umístění lavičky poblíž 
památníku. K této změně bylo přistoupeno díky 
připomínkám k možnému shlukování problematic-
kých osob poblíž památníku a tím narušení důstoj-
ného charakteru prostředí. 

Pro novou výsadbu byly zvoleny okrasné rostliny 
s důrazem na stálezelené druhy, jejichž údržba je 
během roku méně náročná. Plánujeme výsadbu 
zimostrázů (Buxus microphylla), zimolezů (Lonicera 
nitida), hlohyně (Pyracantha coccinea) a dalších. Mezi 
rostlinami budou barvou listů vynikat červenolisté 
dřišťály (Berberis thunbergii ‚Harlequin‘) a také soliterní 
červenolistý javor (Acer platanoides ‚Rozal Red‘). 
Prostor dotvoří několik kvetoucích dřevin, a to menší 
keře ořechokřídlatce (Caryopteris cladonensis) a vyšší 
pustoryly (Philadelphus coronarius). Přístup k pomníku 
budou po celé léto zdobit květem levandule 
(Lavandula angustifolia).

V budoucnosti se nové sadové úpravy dotknou 
i  pásu zeleně podél potoka. K tomu je ale možné 
přistoupit až po zpracování dokumentace o rekon-
strukci přilehlé příjezdové komunikace a  vyřešení 
parkování v místě.

Další oblastí, na kterou bude zaměřena pozornost, 
je rozsáhlá zelená plocha lemující potok za bytovými 
domy. Nová studie úprav zeleně prostoru naváže na 
návrh vytvořený panem ing. arch. Bartoškem ze září 
2012. Nové sadové úpravy jsou podmíněné probírkou 
stávajících problematických dřevin, která proběhne 
v době vegetačního klidu – tedy do konce března 
2013. Odborně bude posouzen zdravotní stav všech 
stávajících dřevin a problematické kusy budou 
v  budoucnosti vytipovány a následně pokáceny. 
V návrhu bude počítáno s výsadbou nových dřevin, 
které zapadnou do celkové kompozice parku a nahra-
dí tak stávající problematické stromy.
Budeme rádi za Vaše názory – info@psary.cz

Ilustrační foto

Fotosoutěž na téma 
„Život a zábava v obci“

V letošním roce jsme díky velkému zájmu našich 
občanů o fotosoutěž na téma „Obec, jak ji nezná-
me“ vytvořili krásný a historicky první obecní 
kalendář, za což všem děkujeme. Abychom z jedné 
akce mohli vytvořit tradici, rozhodli jsme se vypsat 
druhý ročník fotosoutěže, tentokrát na téma „Život 
a zábava v obci“. Fotografie nám můžete opět 
zasílat od 1. ledna do 30. září 2013 v elektronické 
podobě v  co nejlepším rozlišení na e-mail: 
 psarskyzpravodaj@psary.cz. Fotografie mohou 
být barevné i černobílé, formát naležato. Z vítěz-
ných fotografií bude opět sestaven obecní kalen-
dář a jejich autoři budou odměněni zajímavými 
cenami. 

Pro děti vypisujeme téma „Domácí mazlíčci“ 
a platí pro ně stejná pravidla jako pro výše uve-
denou fotosoutěž. 

Lenka Vyhnálková

Postupná obnova obecní zeleně – prostor u pomníku v Psárech
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Po boomu využívání zemního plynu pro vytápění 
rodinných domů v 90. letech se obyvatelé postupně 
vrací k tradičním typům paliv, která jsou bohužel 
doplňována i spalováním odpadů. Je to dáno přede-
vším zhoršující se finanční situací v celém státě, zvyšující 
se cenou plynných a tekutých paliv i malou podporou 
státu v této oblasti.

Jak je známo, ovzduší v celé naší republice je jedním 
z nejhorších v Evropě. Je to způsobeno průmyslovými 
podniky, dopravou i lokálními topeništi. A právě tato 
topeniště jsou největším problémem naší obce. Je to 
dáno jednak jejich množstvím, jednak chováním 
občanů a také díky krajinnému profilu naší obce, kdy 
se koncentrace kouře značně zvyšují v údolích, jako 
je např. Štědřík a okolí ulice Pražské v celé obci.

Problém ještě vzrůstá v případě, kdy někdo, 
nejhůře náš soused, nedodržuje základní zásady 
úsporného a ekologického spalování a obtěžuje 
tím své okolí. Co dělat v tomto případě?

V každém případě bychom se nejprve měli snažit 
se sousedem dohodnout. V naprosté většině případů 
sousedé vedle nás žijí již mnoho let. Zejména pokud 
patří mezi ty „dříve narozené“, mnohdy si ani neuvě-
domují, že něco dělají špatně a svého souseda, se 
kterým jinak vycházejí přátelsky, obtěžují. Porozprávět 
si v klidu o problému, který máme, a o našich obavách, 
např. z ohrožení zdraví našich dětí a nás samých, přinese 
většinou mnohem hmatatelnější výsledky, než začít 
jednat rozpoutáním osobního konfliktu, který se pak 
třeba léta nebude dařit urovnat. 

Pokud dohoda možná není, je více než na místě 
zvážit řešení situace podáním podnětu příslušnému 
úřadu obce s rozšířenou působností, což je pro nás 
Městský úřad Černošice. Stanovisko k této problematice 

a možnosti jejího řešení nám sdělila Ing. Blažková, 
referentka MěÚ Černošice pro tuto oblast, v článku na 
této straně.

Čím se má v kotlech topit, to asi všichni víme, ale 
víme opravdu, čím se topit nemá? A víme také, co 
může spalování těchto nevhodných paliv způsobit?
Čím v kotli na tuhá paliva rozhodně netopit?

 y Plasty – při jejich pálení vzniká nejvíce jedovatých 
látek. Např. při spalování PVC unikají do ovzduší 
škodlivé dioxiny a vysoce jedovaté sloučeniny 
chlóru.

 – spalováním polystyrenu vzniká mimo jiné jedovatý 
styren.

 – spalováním plastových fólií (PP, PE) a PET lahví se 
do ovzduší dostávají polyaromatické uhlovodíky.

 y Chemicky ošetřenými paletami a dřevem z demo-
lic, rozbitým nábytkem, natřenými nebo lako-
vanými prkny – při spalování se uvolňují dioxiny 
(až 500 x více než při použití palivového dříví) 
a formaldehyd.

 y Nápojovými kartony (obaly od mléka, džusů apod.). 
Jejich spalování produkuje chlororganické látky 
a těžké kovy.

 y Celobarevnými letáky a časopisy – často obsahují 
v tiskařských barvách velké množství těžkých kovů, 
které se uvolňují při spalování. Papír patří do třídě-
ného odpadu nebo do sběrného dvora. Kousek 
novin použitý při rozdělávání ohně neškodí, pálení 
stohů novin a časopisů však ano! Spalováním papíru 
navíc ničíme cennou surovinu.

 y Pneumatikami – jejich spalováním vznikají polya-
romatické uhlovodíky (PAU) a další jedovaté látky.

 y Trávou, listím a zbytky potravin – mohou být 
také zdrojem nebezpečných a dráždivých látek, 
pokud je pálíme v kotli či na zahradě, zvláště v mok-
rém stavu.

Jaké jsou zdravotní dopady znečišťujících látek, 
které se uvolňují při nesprávném způsobu 
vytápění?

 y Tuhé znečišťující látky (TZL) – jsou typickým pro-
blémem kotlů na tuhá paliva, bez ohledu na druh 
použitého paliva (uhlí, koks, dřevo), kdy jsou tvořeny 
především zbytky ze spalování těchto paliv (tj. popel, 
saze apod.). Důležitými parametry TZL jsou jak jejich 
rozměr, udávaný v mikrometrech (μm), kdy lze 
zjednodušeně říci „čím menší částice – tím větší 
problém“, tak i tvar a složení těchto částic. 

 y Oxid siřičitý (SO2) – vzniká především při spalování 
uhlí ze síry obsažené v palivu. Jeho množství nelze 
příliš ovlivnit řízením spalovacího procesu a je dáno 
obsahem síry v uhlí. Horších parametrů dosahuje 
z tohoto pohledu většina druhů hnědého uhlí. Z hle-
diska obsahu SO2 je výhodným palivem dřevo, kde 
se síra prakticky nevyskytuje. Na člověka působí 
negativně především krátkodobější vysoké koncent-
race, které způsobují dráždění dýchacích cest a zhor-
šení jejich nemocí, jako je bronchitida, astma apod. 

 y Dioxiny – jsou velmi nebezpečné i v minimálních 
koncentracích, způsobují poškození nervové sou-
stavy, metabolismu, jsou silně mutagenní a karci-
nogenní. Jejich negativem je velmi pomalý rozklad 
a akumulace v přírodním prostředí.

 y Polyaromatické uhlovodíky (PAU) – nejznámější 
z  nich je patrně benzo(a)pyren, znečišťující látka 
s významnými negativními účinky na lidské zdraví. 
Dráždí sliznice a i v nízkých koncentracích se při 
dlouhodobém působení mohou vyznačovat karci-
nogenními a mutagenními účinky. 

 y Formaldehyd – podobně jako SO2 se projevuje 
především akutními účinky při vyšších koncentra-
cích, kdy může způsobovat bolesti hlavy a dráždit 
dýchací cesty a sliznice očí a nosu. Může způsobovat 
kožní alergické projevy a vyvolávat záněty. 

 y Těžké kovy – látky s velmi závažným zdravotním 
působením, řada z nich má karcinogenní a mutagenní 
účinky a akumuluje se v přírodním prostředí. 
Účinky těchto látek jsou skutečně velmi nebezpečné 

a škodlivé, což je doloženo mnoha důkazy a studiemi. 
Pevně věřím, že nejen po přečtení těchto řádků bude 
většina našich občanů přistupovat k topení pevnými 
palivy zodpovědně a že nebude obtěžovat a ohrožovat 
zdraví svoje, svých dětí a svých sousedů spalováním 
nevhodných materiálů. 

Kvalita ovzduší
V zimě převážnou část nižších a středních poloh naší 

republiky zasahují teplotní inverze a s nimi spojené 
špatné rozptylové podmínky. Zhoršuje se kvalita ovzduší 
a Psáry nejsou výjimkou. Sice v Psárech žádná měřící 
stanice není, ale i kdyby byla, tak by to kvalitě ovzduší 
příliš nepomohlo. Žádný výraznější průmyslový zdroj 
v  blízkém okolí není, s průjezdy motorových vozidel 
toho asi moc neuděláme, a tak kvalita ovzduší v Psárech 
závisí především na kázni občanů a ohleduplnosti 
k  druhým. Co si do ovzduší vypustíme, to budeme 
dýchat a za inverzních situací to platí dvojnásobně.

Převážná část majitelů rodinných domů používá 
k  vytápění a ohřevu teplé vody zemní plyn, tepelná 
čerpadla, případně elektřinu – zde problém není. Stále 
je však mezi námi dost spoluobčanů, kteří k vytápění 
používají pevná paliva nebo v krbových kamnech spalují 
méně kvalitní měkké a často nedokonale vysušené 
dřevo. Někteří spalují i „ materiál“, který vůbec palivem 
není. Pokud se tedy některá lokální topeniště na zhor-
šené kvalitě podílejí, pak jde téměř výhradně o tato.

Občané by neměli používat ke spalování jiná paliva, 
než ta, která jsou pro daný kotel určena (udává výrobce 
zařízení). Při nákupu nových pevných paliv by bylo 
vhodné si i mírně připlatit a koupit si palivo kvalitnější. 
Při inverzích se totiž vzduch prakticky „nehýbe“ a pře-
vážné množství znečišťujících látek je z komína vypouš-
těno do zcela nejbližšího okolí majitelova domu. Svoji 
úlohu rovněž sehrává to, jakým způsobem svůj kotel 
obsluhujeme, aby docházelo k maximálně dokonalému 

spalování. Z toho všeho plyne, že chceme-li mít v obci 
přijatelnou kvalitu ovzduší, musíme se o ni postarat 
především sami.

Dle zákona č. 201/1012 Sb. o ochraně ovzduší existuje 
možnost postihu případného neukázněného spoluob-
čana. Provozovatel zdroje je povinen podle § 17 odst. 
1), písm. b) výše uvedeného zákona dodržovat přípust-
nou tmavost kouře, která může být zjištěna 
Ringelmannovou stupnicí, dle vyhlášky č. 415/2012 Sb., 
o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování 
a  o  provedení některých dalších ustanovení zákona 
o ochraně ovzduší. Dále provozovatel zdroje (dle §17 
odst. 1) písm. c) musí ve zdroji spalovat pouze paliva, 
která splňují požadavky na kvalitu paliv určená výrob-
cem. Za porušení těchto ustanovení lze uložit v souladu 
s § 23 odst. 2) písm. a) zákona č. 201/1012 Sb. o ochraně 
ovzduší pokutu do výše 50 000,- Kč. 

Provozovatel zdroje je také povinen (dle § 17 odst. 
1) písm. d) předkládat na vyžádání informace o provozu 
zdroje tj. revize kotle, komína apod. Pokud nepředloží 
na vyžádání tyto informace v souladu s § 23 odst. 2) 
písm. b) zákona č. 201/1012 Sb. o ochraně ovzduší může 
mu být udělena pokuta do výše 20 000,- Kč. 

Jsme přesvědčeni, že občané budou mít odpověd-
nější přístup ke „společné věci“, kterou kvalita ovzduší 
určitě je. A pokud by s tím někdo měl problémy, pak 
by stávající legislativa a hlavně sankční možnosti mohly 
přístupy některých bezohledných spoluobčanů dost 
změnit.

Ing. Blažková, referentka MěÚ Černošice

Ing. Petr Jaško, předseda  
Komise sportovní a životního prostředí

Lokální topeniště v naší obci
V poslední době jsme zaznamenali řadu dotazů, zabývajících se kvalitou ovzduší v naší obci a s tím 

 související problematikou spalování pevných paliv v kotlech našich rodinných domů.
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Sociální komise

Pozvánky

Vlasta Málková, místostarostka  
a předsedkyně sociální komise

11. setkání seniorů 
dne 20. března od 15 hodin 

Na druhý díl z oblíbeného cyklu PUTOVÁNÍ PO 
SVĚTĚ zvou všechny 
místní seniory členky 
sociální komise. 
Tentokrát se vydáme 
s cestovateli Lenkou 
F u l l s a c k o v o u 
a Petrem Jaškem na 
cestu exotickým 
Kyrgyzstánem, stře-
chou světa Pamirem 
až na jeho vrchol – 
sedmitisícovku Pik 
Lenina. Povídat si 
budeme převážně 
o vysokohorské turis-
t i c e  v e 

druhém nejvyšším pohoří světa. O tom, jak se cítí 
středoevropský turista v 7000 metrech nad mořem, 
ale také o putování podivuhodným Kyrgyzstánem, 
což je země s  mnoha nej. Například je to země 

s nevyšší průměrnou 
nadmořskou výškou 
na světě. Také je to 
země vyloženě vni-
trozemská, s největší 
vzdáleností od moře 
a s tím spojenými 
klimatickými jevy. 
Její obyvatelé jsou 
neméně zajímaví, 
prožili 70 let v komu-
nismu, a přesto mají 
svoji hrdost a kultu-
ru. Těšit se můžete 
i  na řadu krásných 
snímků. 

Přijďte mezi nás!

Za Robinem Hoodem do Kalichu
Velký zájem o vstupenky na muzikál Hello, Dolly, 

na který jsme jeli v listopadu loňského roku, mne 
inspiroval k tomu, abych pro Vás zajistila další zají-
mavé představení. Je jím tentokrát muzikál Robin 
Hood v divadle Kalich dne 14. června od 19 hodin. 
Cena vstupe-
nek je místo 
standardní 
ceny 700 Kč 
p o u z e 
350  Kč 
a  zakoupit si 
je můžete 
v  pokladně 
OÚ v úřed-
ních hodi-
n á c h . 
Doprava je zdarma a zajištuje ji tradičně pan 
Adámek, odjezd ze zastávek Psáry, OÚ Psáry a Dolní 
Jirčany u kostela v 17.20 hodin.

Trocha informací neuškodí
Muzikálu Robin Hood předcházela talentová 

show TV Prima Cesta ke slávě, jejíž vítězové získali 
hlavní role Robina a Mariany. Diváci tak měli poprvé 
v historii možnost spolu s tvůrci a producentem 
rozhodnout o nových hereckých tvářích, které se 
v Divadle Kalich postavily mezi zkušené muzikálové 
hvězdy. Osvědčený tvůrčí tandem Ondřej Soukup 

– Gabriela 
Osvaldová 
s p o l e č n ě 
s mezinárod-
ně uznáva-
ným choreo-
g r a f e m 
a  režisérem 
J á n e m 
Ďurovčíkem 
jsou pro pub-
likum záru-

kou skvělých melodií, chytrých i vtipných textů 
a neotřelého režijního, scénického a choreografic-
kého pojetí. V  hlavních rolích se můžete těšit na 
Václava Noida Bártu, Tomáše Savku, Jana Kříže, Lucii 
Šoralovou, Kamila Střihavku, Leonu Machálkovou, 
Jiřího Zonygu a mnoho dalších. 

Zveme vás na
2. farmářské trhy

dne 11. května 2013 
od 10 do 18 hod.

na prostranství před OÚ Psáry
  prodej ovoce, zeleniny, medu, 

sýrů a dalších pochutin,
  stánek s rukodělnými výrobky žáků 

místní školy a školky,
  vystoupení dětí z MŠ a ZŠ,
  doprovodný program, dílny pro 

děti a překvapení!
  NOVINKA – Indiánská dobrodruž-

ná cesta pro děti

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

tel. 602 714 101.
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Milé děti, 
pokud máte odvahu a pro strach 

 uděláno, dovolujeme si Vás pozvat na

NOČNÍ INDIÁNSKOU 
ZKOUŠKU ODVAHY,

která se koná v temném lese 
U Kukaláku dne 11. května 2013 

od 20 hod.
Baterky s sebou!!! Nutné!!!

Pojďte s námi prozkoumat nástrahy lesa po setmění, 
kdy se vám vše v temnou past změní, 
překvapit vás mohou bytosti zdaleka i zblízka, 
ten, kdo dojde do úplného konce, duši statečných 
indiánů získá.

Registrace již nyní na www.skolapsary.cz, 
www.psary.cz – počet míst omezen.
2–3členné indiánské skupinky, doporu-
čený věk od 5 let výše, rodičovský dopro-
vod možný. 

Bližší info najde-
te v dubnovém 
Psárském 
zpravodaji. 
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Sociální komise obce Psáry zve všechny občany na

dne 27. dubna 2013 od 13 do 18 hodin  
v prostorách školní družiny (budova č. 13) 

na dolnojirčanském náměstí.

Tentokrát využijeme prostory škol-
ní družiny do posledního místa. 
V jedné místnosti najdete již tradiční 
„sekáč“, ve druhé vám zruční výrobci 
šperků a módních oděvních i byto-
vých doplňků nabídnou své zboží, 
které s příchodem krásných jarních 
dní uvítají malé i velké parádnice. Pro 
děti, které budou doprovázet rodiče 
na jarmarku, bude připraveno místo 
na hraní a výtvarničení. 

Nad akcí převzala záštitu herečka 
Tereza Bebarová, která žije v neda-
lekých Horních Jirčanech se svým 
partnerem a  osmiměsíční dcerkou 
Klaudií. Můžete se těšit na autogra-
miádu a později odpoledne také na 
tombolu s řadou zajímavých cen. 
Tou hlavní bude možnost navštívit 
společně s Terezou Bebarovou studio, 
kde se natáčí seriál Ulice. 
Doprovodný program:

 y 13 hod. zahájení prodeje
 y 13.30–14 hod. autogramiáda 
herečky Terezy Bebarové

 y 16–16.30 hod. druhá část auto-
gramiády herečky Terezy 
Bebarové

 y 17 hod. losování tomboly 
 y 13–18 hod. dílna pro děti

Zájemci o prodej nového 
i použitého zboží získají 
podrobnější informace 
u místostarostky Vlasty Málkové 
na tel. 602 714 101,  
e-mail: malkova@psary.cz.
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 � Když jsme u toho 
vzpomínání, v roce 2010 
jsme spolu dělaly rozho-
vor, a to jste říkala, že po 
dětech vůbec netoužíte.

Mateřství jsem se vyhý-
bala, protože jsem měla 
představu, že bude zname-
nat konec všech radová-
nek, pracovního i osobního 
života. Jakmile jsem otě-
hotněla, všechno mi najed-
nou přišlo naprosto přiro-
zené. Asi to bude znít jako 
fráze, ale cítila jsem se plná 
mateřské lásky, prožívala 
svůj krásný hormonální 
úlet a jela na vlně štěstí. Ve 
svých 36 letech jsem zvlád-
la těhotenství, v pohodě 
porodila, cítím se skvěle 
i nyní. Samozřejmě přichá-
zejí i různé krize, třeba 
z nevyspání, to k tomu ale 
patří a vše zvládám docela 
s elegancí. 

 � Před porodem jste byla velice vytížená televiz-
ní i divadelní herečka a také dabérka. Zvládla jste 
již opět nastoupit do pracovního vlaku?

Původně jsem neplánovala žádný konkrétní termín 
návratu do práce. Jsem matkou poprvé, těžko šlo 
dopředu odhadnout, jak budu vše zvládat. Jediné, 
co jsem měla nasmlouvané, bylo natáčení pokračo-
vání filmu Doktor od Jezera hrochů. Naštěstí se 
natáčení zrušilo a já byla ráda za klidný režim v prvních 
Klaudiiných měsících. Zůstala jsem tedy zatím věrná 
jen dabingu, který se dá dobře naplánovat, nejsem 
z domova déle než pár hodin. 

 � Většina televizních diváků Vás zná jako Světla-
nu ze seriálu Ulice. Plánujete návrat? 

Asi dva měsíce po porodu jsem se vrátila do Ulice 
na jeden natáčecí den, to jsem si z Moskvy přijela 

pro popel bratra. Aby divá-
ci na Světlanu nezapomněli 
a  scénáristi si připravili 
návaznost, objevím se na 
obrazovkách ještě asi dva-
krát krátce během jara 
a léta a od září bych měla 
začít točit pravidelně. To 
znamená, že na obrazov-
kách bych se měla objevit 
tak od listopadu. Podle 
toho, co nám zatím řekli, 
děj vypadá slibně. 
Samozřejmě nesmím nic 
prozrazovat, ale jen nazna-
čím, že jde o vztah 
s Lumírem. Všichni se mne 
často ptají, zda se k sobě 
vrátíme, tak vzkazuji, že je 
to nadějné (smích). 
�   V dubnu, kdy budete 
mít zatím ještě volnější 
pracovní režim, se zapo-
jíte do dolnojirčanského 
Sousedského jarmarku, 
který nabídne zájemcům 

jak rukodělné výrobky výtvarníků z širokého oko-
lí, tak i klasický „sekáč“. Máte ráda tenhle druh ná-
kupů? 

Mám ráda obojí. Jak šperky, tak sekáče. Korálkové 
šperky jsem si jeden čas i sama vyráběla a obdaro-
vávala jimi všechny známé. Mám velkou zásobu 
různých stříbrných, filigránových či etno šperků, když 
však vidím něco hezkého, zejména na různých trzích, 
občas neodolám a koupím další. Uznávám i recyklaci 
věcí, takže v sekáči také občas nakupuji, zejména teď 
pro dcerku. Věcí se i ráda zbavuji, zná to asi každá 
žena. Rok, dva věci nosíte, pak vás přestanou bavit 
a je dobré mít možnost je prodat či darovat dál. Ráda 
tak využiju i možnost v Jirčanech, vyklidím skříň a pár 
svých kousků přinesu a naopak se podívám po 
nových. 

Lucie Libovická

S Terezou na Sousedský jarmark
Vůně bylinek a čajových směsí doprovázela mé setkání s herečkou Terezou Bebarovou. Využily jsme totiž 

pozvání Vlasty Málkové do její útulné bylinkárny, a mohly tak společně v klidu připravit rozhovor pro náš 
časopis i program jarního Sousedského jarmarku. Stejně jako před dvěma lety přislíbila sympatická herečka 
převzít nad akcí patronát. Od té doby se však mnohé změnilo a „parťáka“ nám při setkání dělala tentokrát 
její stále dobře naladěná osmiměsíční dcera Klaudie. „Když o tom tak přemýšlím, prvního jarmarku, který se 
konal na podzim roku 2011, se Klaudinka už také účastnila, ovšem jako několikatýdenní miminko v mém 
bříšku,“ vzpomíná se smíchem Tereza a dodává, že tuhle informaci však tehdy ještě držela v tajnosti.

2. SOUSEDSKÝ JARMARK
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Psáry a Dolní Jirčany dnes tvoří jeden správní celek, 
ve kterém trvale sídlí přes tři tisíce obyvatel. První 
písemná zmínka o Psárech pochází z roku 1088, kdy 
pár chalup tehdejší vesnice patřilo kapitule vyše-
hradské. O dvě staletí později už byly v Psárech dvě 
kamenné tvrze a několik dvorů. Chovali se tu psi pro 
potřeby lovu, a to dalo vesnici jméno. Dolní Jirčany 
za svůj vznik vděčí mnichům Ostrovského kláštera. 
Ti zde měli hrnčíře, kteří museli třikrát do roka odvádět 
do kláštera hliněné nádobí, jak vyplývá ze záznamu 
z roku 1060. Později se k hrnčířům připojili další 
řemeslníci pracující pro různé kláštery, které měly 
v držení jednotlivé části vesnice. Ostrovští mniši dali 
podnět k založení kostela, který byl původně postaven 
ve stylu rané gotiky. Ti asi také vesnici pojmenovali 
a k tomu využili vzhledu čeřící se vody v potoce, ze 
kterého tu po krátký čas v 11. století rýžovali zlato. 
Staročesky se říkalo, že tu voda gerčila – čeřila se, 
a od toho prý Gerčily – Gerčany – Jirčany. Ať už to 
bylo jakkoliv, obě naše vesnice měly velmi výhodnou 
polohu. Ukrývaly se v mělkém údolí s dostatkem 
vody a s velmi úrodnou půdou na severu. Důležitá 
byla také blízkost rodícího se hlavního města českého 
knížectví či království – Prahy. Do Prahy a do Jílového, 
kde se intenzivně těžilo zlato, odcházela většina 
místní produkce.

Když mluvíme o zlatě, je na místě připomenout, 
že Psáry leží na severním okraji tak zvaného Jílovského 
pásma (část Na Vápence). Odtud, jihozápadním smě-
rem přes Radlík, Jílové, Štěchovice až k Hudčicům 
u Blatné, se táhne pruh vyvřelých hornin velmi pes-
trého složení s výskytem zlata (délka pásma 65 km, 
průměrná šířka 3 km). U Blatné se potom složení 
hornin mění, ale zlatý obsah zůstává. Toto pásmo 
pokračuje na Kašperské hory a Kvildu na Šumavě, 
kde na našem území končí. Jde doslova o zlatý pruh 
Čech. Ovšem Psáry a Jirčany ze zlata nikdy nic neměly, 
zdejší místa jsou na zlato více než chudá. O  zlatě 

věděli už Keltové 
v  prvním tisíciletí 
před naším leto-
počtem a dokázali 
jej z náplavů řek 
a  potoků rýžová-
ním získat. Rýžovali 
k o l e m 
Z a h o ř a n s k é h o 

potoka, Sázavy a na dalších místech. Vlastní zpraco-
vání zlata a ražbu zlatých mincí uskutečňovali na 
hradišti, které bylo na kopcích Závist a Šance proti 
Zbraslavi. Toto hradiště – oppidum – největší 
v Čechách bylo propo-
jeno na svou dobu kva-
litní cestou s hradištěm 
na Hrazanech u Sedlčan. 
Cesta od Závisti vedla 
někde u dnešní Libře 
přes Zahořanské údolí 
a je první pořádnou 
cestou v našem kraji 
vybudovanou ještě 
před Kristem. 
Pozůstatky keltské cesty 
jsou dodnes zřetelné na 
několika místech, třeba 

Otakar Vorel

Zlatá historie našeho kraje

u Hostěradic nebo Vysokého Újezdu.
Keltové také měli na velmi dobré úrovni zeměděl-

ství, které muselo uživit tisíce lidí. Proto obdělávali 
rovinaté pozemky okolo dnešních Dolních Břežan, 
Zvole a Zlatník a tedy i dnešních Psár či Jesenice. Tím 
připravili podmínky pro zemědělskou práci Slovanů, 
kteří se na naše území dostali v 5. a 6. století a splynuli 
tu se zbytky původního keltského obyvatelstva. 
A  slovanští předkové převzali některé zvyky Keltů 
(např. Dušičky nebo pálení čarodějnic) i vymoženosti, 
které tu po jejich slavném období zůstaly. Vybudovali 
z Prahy na jih Čech cestu, která byla ve středověku 
označována za Bechyňskou nebo Lineckou. Její části 
jsou patrny u Libře, kde na okraji lesa nad kostelem 
je dobře vidět asi 3 metry široká vozovka i kamenná 
propust pro vodu. Jak nabývala na významu Praha 
a další města (Benešov, Tábor), přibývaly další důležité 

komunikace. Vznikla Benešovská nebo také Táborská 
cesta, kterou dnes přibližně kopíruje silnice z Prahy 
na Benešov. U této silnice, v místech zvaných 
Mandava nebo také U křížků, se 29. září 1419 sešli 
lidé nespokojení s feudální mocí a korupcí v církvi 
(prodávání odpustků), přívrženci Husova učení. 
Několik tisíc lidí z Prahy a jižních a západních Čech 
tu poučil kněz Jan Želivský a Václav Koranda shro-
mážděný dav přímo vyzval k ozbrojenému hnutí. 
Toho dne bylo tady na Mandavě zahájeno husitské 
hnutí, které můžeme bez nadsázky nazvat občanskou 
válkou s nedozírnými následky. Už o rok později to 
poznalo město Jílové a jeho zlaté doly, které byly 
poškozeny, a jejich slavná éra definitivně skončila. 
Ale vraťme se k silnici. S příchodem Habsburků na 
český trůn, a zejména po roce 1620, když se Vídeň 
stala městem významným i pro naše království, nabyla 

Historie obce jako na dlani
Velkému zájmu seniorů se těšila přednáška 

Ing. Otakara Vorla, bývalého ředitele Regionálního 
muzea v Jílovém u Prahy. Díky jeho hlubokým 
historickým znalostem, vypravěčskému umu i osob-
nímu kouzlu utekly dvě a půl hodiny jako voda 

a dokonce i ti z nás, kteří žijí v Psárech a Dolních 
Jirčanech dlouhá desetiletí, se dozvěděli o svém 
okolí řadu nových informací. Díky ochotě pan Vorla, 
který pro náš časopis připravil článek, se můžete 
s  historií naší lokality seznámit i vy, kdo jste na 
přednášce nebyli.

-lib-

Barokní památník ve tvaru jehlanu – první 
pomník v Čechách, věnovaný dopravní nehodě
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Vlastimila Domincová 90

Božena Hrušková 80

Blažena Šafaříková 80

Stanislava Trylčová 80

Jiřina Krejčí 75

Miluše Celerinová 70

Helena Hamplová 70

Jaroslava Marešová 70

Jaroslava Stoklásková 70

Miroslav Weiss 70
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Blahopřejeme našim občanům,  
kteří v březnu a dubnu  
oslaví významné životní jubileum

Pojďte si zacvičit
Nabízíme několik posledních 

míst v kurzu „Zdravotní cvičení 
pro seniory“. Zájemci si mohou 
zaplatit kurz u pí Šimkové na obec-
ním úřadu. 

Cvičení probíhá každou středu 
v dopoledních hodinách v tělo-
cvičně Domova Laguna. Účastníci 
kurzu mohou pod dozorem lektor-
ky využívat i krásný místní bazén. 

Případné dotazy zodpoví 
Vlasta Málková, tel. 602 714 101,  
e-mail: malkova@psary.cz

silnice z Prahy na Benešov velkého významu a začalo 
se jí říkat Císařská. Dokonce sám císař pán nařídil 
patentem z února 1737 rozšiřování a úpravu této 
komunikace. Možná, že k jeho velkorysému rozhod-
nutí přispěla i dopravní nehoda z prosince 1706. To 
se pod Horními Jirčany převrhl kočár s hraběnkou 
Maxmilianou Alsterovou z Astfeldu. Ta při nehodě 
zahynula. Tuto dopravní nehodu dosud připomíná 
barokní památník ve tvaru jehlanu kousek od ben-
zinové čerpací stanice. Jde o první pomník v Čechách, 
věnovaný dopravní nehodě. Bohužel, od té doby 
pomníků u silnic přibylo až příliš. Když jsme u té 
dopravy, potom je třeba připomenout zřízení první 
autobusové linky, která vedla z Jílového, později až 
z Netvořic přes Psáry a Jesenici do Prahy na Karlovo 
náměstí. Provozoval ji se svým autobusem od 8. srpna 
1924 netvořický rodák Svědínek.

Dominantu obce tvoří jistě jirčanský kostel sv. 
Václava. Jeho dnešní podoba je z roku 1877. Tenkrát 
byl kostel přestavěn a byla zbořena zvonice, která 
stála v jeho sousedství. Šlo od samého počátku 
o kostel farní, tedy objekt pro tehdejší správu území 

důležitý. V roce 1572 zdejší farář Jan rozpoutal pěknou 
aféru. Písemné záznamy praví, že musel zaplatit 
10 kop pokuty za to, že je při mši opilý, víno po kostele 
rozlévá a šenk na faře drží. Když si na faru nevěstku 
přivedl na zlost kuchařce, rozzlobili se dosud shovívaví 
sedláci, zaútočili na faru a nevěstku si vzali k sobě. 
Farář byl zavřen, za 5 kop potom propuštěn, samo-
zřejmě i z kněžské služby. Do řešení této patálie a do 
hledání nového faráře se zapojil i majitel libeňského 
panství, do kterého fara patřila, nejvyšší purkrabí 
Vilém z Rožmberka a v roce 1578 sem dosadil kněze 
Jana Vodňanského z Chlumce nad Cidlinou, kterého 
farníci přijali. K důležitému vybavení vesnice kromě 
kostela patřila také škola. Byla tu asi hned po otevření 
fary v roce 1380, ale v době pobělohorské zanikla 
současně s farou. Znovu byla škola otevřena ve zděné 
budově o jedné třídě v roce 1693. V nové budově 
z roku 1839 byla opět jen jedna učebna, ale do této 
školy bylo zapsáno 138 žáků. V roce 1883, po pře-
stavbě, se škola rozšířila a kromě základní školy tu 
byla i dvě oddělení pokračovací školy 
hospodářské.

Bohatství Psár a Dolních Jirčan asi od pradávna 
mělo svůj základ v půdě. Na několika místech se tu 
vyskytovaly hlíny pro hrnčíře a cihláře. Nakonec tu 
byl v roce 1971 otevřen moderní závod na výrobu 
cihel a pálené krytiny. Bohatstvím jsou úrodná pole 
zemědělsky obdělávaná po tisíciletí. To druhé, zlaté 
bohatství do zdejšího kraje přinášely zlaté doly 
v sousedství obce. Jílovské zlato stálo u zrodu jed-
notného knížectví Přemyslovců, které se utvořilo po 
vyvraždění Slavníkovců v roce 995, a stalo se základem 
českého státu. Zlato z jílovských dolů přispělo k upev-
nění českého království v Evropě, umožnilo králi Janu 
Lucemburskému razit první zlaté mince na sever od 
Alp, dopomohlo Karlovi IV. k postavení Karlštejna, 
kamenného mostu a dalších staveb v Praze. Také 
koruna na královských korunovačních klenotech 
připomíná zlato z dolu Radlík. Vždyť ještě v době 
Karla IV. plynula panovníkovi z dolování daň ve zlatě 
o hmotnosti 1 kg týdně. Jílovské doly byly největším 
českým nalezištěm zlata, které vydalo asi 30 tun 
drahého kovu, což je jedna třetina z celkové české 
produkce. Může nás potěšit i na první pohled oby-
čejný kámen objevený v poslední etapě dolování 
(1958–1968) na Bohulibské šachtě. Poprvé na světě 
se tu vyloupl dosud neznámý minerál, který po 
důkladném prozkoumání dostal název telurid 
 buckthornit. V roce 1968 byly doly uzavřeny a tím 
skončila dlouhá historie těžby a zpracování zlata 
v našem kraji.

To je krátké nahlédnutí do historie obce a jejího 
okolí, do kraje, který se už tisíc let utváří ve stínu 
Prahy, do míst, která jsou našim domovem.

Koncert Věry Špinarové 
„To nejlepší“ 

Připomínáme občanům, kteří si zakoupili 
vstupenky na koncert, že odjezd je 25. 4. v 19 hod. 
z  tradičních zastávek Psáry, OÚ  Psáry a Dolní 
Jirčany.

Dne 20. 3. 2013 se v 18.00 hod. 
uskuteční v restauraci Rubín v Psárech 

veřejná diskuze 
o budoucí podobě pomníku na návsi 

a řešení vodní nádržky.
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Jak vyplývá ze statistických údajů naší obecní 
policie, stejně jako v Jesenici, tak i v Psárech a Dolních 
Jirčanech řešíme nejčastěji přestupky páchané 
v  oblasti dopravy, zejména parkováním osobních 
vozidel na chodnících, v křižovatkách a na místech, 
kde je tím ohrožena bezpečnost a plynulost dopravy, 
ale také přestupky páchané překročením nejvyšší 
povolené rychlosti vozidel projíždějících 
obcí. Právě v těchto zimních měsících 
brání vozidla zaparkovaná na chodnících 
odstraňování sněhu, což bývá příčinou 
neprůchodnosti chodníků pro chodce. 
Ti jsou pak nuceni chodit po silnicích, 
kde riskují střet s vozidly.

Krom deliktů v dopravě také často 
řešíme porušování zákona držiteli či maji-
teli psů. Ti ne vždy své psy dostatečně 
zajistí proti úniku, jak jim ukládá zákon. 
Volně pobíhající pes může zapříčinit např. 
dopravní nehodu, způsobit škodu na cizím 
majetku, zranit sebe, jiného psa nebo 
člověka. V nejlepším případě psa strážníci 
odchytí a současně s udělením pokuty 
vrátí zpět majiteli. Horší případy mohou 
pro majitele těchto psů skončit soudní 
žalobou nebo dokonce trestním stíháním. 
Doporučuji proto chovatelům odpověd-
nější přístup při zajišťování svých psů.

V minulém roce zde strážníci řešili také 
několik případů narušování občanského 
soužití. Šlo o spory jak rodinné, tak sousedské. Příčiny 
těchto sporů bývají rozličné a bez vzájemných ústup-
ků ze strany účastníků obtížně řešitelné. Strážníkům 
se část těchto sporů daří řešit domluvou, často je ale 
vzájemná zášť natolik silná, že řešení musí převzít 
komise pro projednávání přestupků.

Jelikož obec Psáry organizuje spoustu společen-
ských a sportovních akcí, strážníci se také podílí na 
zajišťování veřejného pořádku při jejich konání. 
V letošním roce to bude např. masopust, dětský den, 
sportovní pětiboje, pohádkový les, posvícení, prodejní 
trhy apod.
Výběr z událostí Obecní policie Jesenice za pro-
sinec 2012 a leden 2013.

 y 06. 12. ve 22.30 hod. v místní části Dolní Jirčany 
strážníci odchytili pitbula světlé barvy volně 

pobíhajícího bez dozoru jeho držitele. Pes byl 
zraněn na hlavě, pravděpodobně po předchozí 
potyčce s jiným psem. Strážníci následně vypátrali 
i jeho majitelku. Událost byla řešena jako 
přestupek.

 y 08. 12. v 07.00 hod. v místní části Dolní Jirčany 
poskytnuta pomoc rodičům s jejich synem, který 

zjevně pod vlivem návykových látek narušoval 
občanské soužití hrubým jednáním. Po domluvě 
strážníků se uvedený muž uklidnil.

 y 08. 12. od 10.00 do 17.00 hod. zajišťovali strážníci 
veřejný pořádek a bezpečnost dopravy během 
konání akce Vánoční trhy v místní části Dolní 
Jirčany. Akce, která se všem líbila, proběhla bez 
problémů.

 y 08. 12. ve 12.00 hod. přijala hlídka strážníků ozná-
mení od občana Dolních Jirčan o protiprávním 
jednání pracovníků stavební firmy, kteří neoprávněně 
ukládali zeminu na pozemek oznamovatele. Z důvodu 
absence potřebných dokladů na místě bude věc 
následně dále řešena přísl. stavebním odborem.

 y 08. 12. ve 14.30 hod. přijala hlídka strážníků 
oznámení od ženy z Dolních Jirčan o hlasité 

reprodukci hudby sousedem bydlícím v druhé 
části společného dvojdomku. Po domluvě stráž-
níků soused hudbu přiměřeně ztišil.

 y 24. 12. během denní kontrolní činnosti zjistili 
strážníci v obci Jesenice a Psáry několik dodatko-
vých cedulí u dopravních značek otočených 
neznámým vandalem. Značky nebylo možno bez 
přísl. nářadí vrátit do původní polohy, proto byly 
závady oznámeny přísl. odboru OÚ, který zřídil 
nápravu.

 y 25. 12. v 00.30 hod. přijali strážníci oznámení 
o  rušení nočního klidu odpalováním zábavné 
pyrotechniky neznámými pachateli v místní části 
Dolní Jirčany. Hlídka se okamžitě po přijetí ozná-
mení dostavila na místo, ale pachatele, kteří 
odpalování dělobuchů již ukončili, se strážníkům 
zjistit nepodařilo.

 y 03. 01. v 10.00 hod. přijala hlídka strážníků ozná-
mení o volně pobíhajícím psovi bez přítomnosti 
jeho držitele v místní části Dolní Jirčany. Jednalo 
se o labradora, který se pohyboval v ul. Sportovců. 
Strážníci na místě zjistili jeho majitele, kterému 
psa předali. Událost byla řešena jako přestupek.

 y 07. 01. v 17.30 hod. přijala hlídka OP oznámení 
o napadení ženy volně pobíhajícím psem černé 
barvy nezjištěné rasy v místní části Dolní Jirčany. 
Strážníkům se ani přes okamžitý zásah nepodařilo 
psa v dané lokalitě nalézt.

 y 09. 01. v 09.00 hod. přijala hlídka OP oznámení 
o volně pobíhajícím psovi bez přítomnosti jeho 
držitele v obci Psáry. Strážníkům se ani přes oka-
mžitý zásah nepodařilo psa v dané lokalitě nalézt.

 y 21. 01. v 09.30 hod. v ul. Na Vysoké v místní části 
Dolní Jirčany odchytili strážníci psa středního 
vzrůstu, kterého umístili do pohotovostního kotce 
OÚ. Pes byl následně předán svému majiteli. 
Událost byla řešena jako přestupek.

 y 23. 01. ve 12.00 hod. v ul. Akátová v obci Psáry 
byla u jedné z místních chat zjištěna výpusť zapá-
chající odpadní vody vyvedená na veřejné pro-
stranství. Věc byla společně s pořízenou doku-
mentací předána k dalšímu řešení přísl. správnímu 
orgánu.

 y 28. 01. v 16.45 hod. v ul. Sportovců v místní části 
Dolní Jirčany odchytili strážníci psa středního 
vzrůstu, kterého následně předali jeho majiteli. 
Událost byla řešena jako přestupek.

Jiří Hykl 
vedoucí Obecní policie Jesenice

Policisté zdejšího obvodního oddělení PČR Jílové 
u Prahy v katastru obce Psáry řešili v roce 2012 nece-
lých 90 trestných činů. Jedná se tedy o drobný nárůst 
kriminality oproti roku 2011, kdy jsme evidovali 
80 trestných činů. Uvedené trestné činy byly majet-
kového charakteru. Stejně jako v předešlých letech 
40  % veškeré trestné činnosti tvořilo vloupání do 
rekreačních objektů. Další majetková trestná činnost, 
která nás nejvíce tíží, jsou krádeže okapových svodů, 
krádeže zařízení ze staveb, ale také vloupání do 
vozidel. 

Podařilo se nám několik těchto trestných činů 
objasnit. Mimo jiné se nám ve spolupráci se službou 
kriminální policie a vyšetřování podařilo zjistit pacha-
tele vloupání do rekreačních objektů a další drobné 

majetkové kriminality, kterému se prokázalo více jak 
10 činů. 

Dále jsme v trestním, ale i v přestupkovém řízení 
řešili několik osob, které řídily pod vlivem alkoholu. 
Policisté museli také často řešit drobné šarvátky, a to 
jak mezi cizími osobami, tak mezi sousedy či dokonce 
v rámci rodin. Účastníkům těchto šarvátek často ke 
kuráži pomohl alkohol, který je přítomen v téměř 
90 % všech napadení, která řešíme. A to nejen v obci 
Psáry. 

Závěrem bych chtěl poděkovat všem občanům, 
kteří nám pomáhají v boji s kriminalitou a všímají si 
svého okolí. 

S přáním klidného a úspěšného roku 2013 
npor. Mgr. Petr Kůstka

Jiří Hykl 
vedoucí Obecní policie Jesenice

Obecní policie má stále práce dost
Na začátku letošního roku jsme se zeptali vedoucího Obecní policie Jesenice Jiřího Hykla, s jakými problémy 

se v Psárech a Dolních Jirčanech strážníci nejčastěji setkávají.

Obecní policie nejen řeší přestupky, ale také pomáhá občanům. 
Pomoc Josefa Volného, strážníka obecní policie, při výměně 
prasklé pneumatiky velmi ocenila paní Dana Tichotová

Psáry a Dolní Jirčany v roce 2012 z pohledu Policie ČR 
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Zápis do prvních tříd
Milé děti, vážení rodiče,
v pondělí 11. února proběhl v naší 

základní škole zápis dětí do 1. třídy. 
Děti v doprovodu rodičů přivítala paní 
ředitelka. Po vzájemném představení 
se dětí ujala paní zástupkyně a paní 
učitelka. Než rodiče vyplnili přihlášku 
a dotazník, děti si mohly malovat. Zápis 
prováděly tři zkušené paní učitelky 
a školní psycholožka. V průběhu čtyř 
hodin přišlo 44 našich předškoláků 
(ze 49) a 10 předškoláků z jiných ško-
lek. Celkem škola zapsala 54 dětí. Jako 
každý rok lze očekávat, že všechny 

zapsané děti do první třídy nenastoupí, protože 
rodiče mají možnost do 31. 5. 2013 požádat o odklad 
školní docházky. Naše škola v příštím školním roce 

otevře dvě první třídy, které budou 
umístěny v nově budovaném objektu. 
Velmi si vážíme toho, že nám rodiče 
předškoláků důvěřují a považují za 
důležité, aby jejich dítě navštěvovalo 
základní školu v místě, kde žije, kde 
má své kamarády a vytváří si a posiluje 
sociální vazby. Škola udělá vše pro to, 
aby se prvňáčci ve škole cítili 
spokojeně.

S přáním všeho dobrého  
Mgr. Bc. Irena Vejsadová, 

ředitelka školy

 � V kolika lidech tohle množství jídel připravujete?
Celkem tu pracujeme čtyři – vedoucí stravování 

(paní Beránková), dvě vyučené kuchařky (paní 
Kopačíková a paní Skřivanová) a pomocná síla (paní 
Brabcová). Ale není to jen o přípravě jídla. Kromě 
samotného vaření je třeba vést kompletní adminis-
trativu stravování, komunikovat s rodiči i dodavateli, 
vymýšlet jídelníčky, dělat objednávky a přejímat 
zboží, ale také mýt velké množství nádobí, gastro-
nádob, pečlivě se starat o čistotu kuchyně, skladů 
a  výdejny a v neposlední řadě samozřejmě jídlo 
vydávat.

 � Jak vypadá den kuchařky ve školce? 
Pracovní doba začíná v 6 ráno přebíráním potravin 

od dodavatelů, přípravou přesnídávky a zakládáním 
na oběd. Kuchařky musí mít vše hotové do 11 hodin, 
pak se totiž připravují jídla na odvoz do ZŠ. 
V  11.30  hod. se začínají vydávat obědy, kolem půl 
jedné se začíná uklízet a před koncem pracovní doby 
ve 14 hod je potřeba ještě stihnout nafasovat potra-
viny na druhý den, případně udělat přípravu (nakrájet 
maso, namočit luštěniny atd.). Mimochodem, proto 
se odhlašují obědy den předem do 14 hod. Někdy 
stíháme celkem snadno, ale když je hodně dětí a oběd 
náročný na přípravu, je to skutečně na minuty.

V zákulisí školní jídelny
Vzpomínáte si na školu, na paní učitelku z první 

třídy, na své spolužáky a lumpárny, které jste společně 
prováděli? A co takhle školní jídelna? Bylo to místo, 
kde vám milá paní kuchařka vždy přidala nášup 
oblíbeného jídla, nebo jste jako já trpěli nad talířem 
stydnoucího špenátu, který vás nutili dojíst? Na prů-
zkum, jak vypadá školní kuchyně z druhé strany 
výdejního okýnka, jsem se po letech vypravila do 
dolnojirčanské školy a mým průvodcem byla sym-
patická vedoucí školní jídelny, paní Dagmar 
Beránková.

 � Pro kolik dětí vaříte a kolik jídel za den průměr-
ně připravíte? 

Ke stravování máme přihlášeno celkem 281 dět-
ských a 28 dospělých strávníků. Pro děti z mateřské 
školy se připravuje přesnídávka, oběd a svačina, pro 
ostatní pouze oběd. V průměru tedy děláme cca 100 ks 
přesnídávek, 270 ks obědů a 75 ks svačin, takže celkem 
445 jídel, což je opravdu na hranici stavební kapacity 
naší kuchyně, někdy bych řekla i za hranicí. Jsou jídla, 
která v tomto množství již prostě neuvaříme. Například 
čočka, kterou je potřeba den předem namočit, se nám 
nevejde do kotle. Vařit ji můžeme jen v době, kdy je 
větší počet nemocných strávníků.

ANKETA O ŠKOLNÍCH OBĚDECH
Oblíbená a neoblíbená jídla, to je záležitost na 

výsost individuální, což potvrdila i naše anketa. 
Zúčastnilo se jí 54 respondentů, kteří označili 
celkem 30 neoblíbených a 40 oblíbených obědů. 
Vedle tipů na konkrétní jídla jsme dostali i obecné 
připomínky a návrhy: omezit polotovary (10 hlasů), 
nakupovat kvalitnější brambory (6 hlasů), omezit 
sladká jídla (5 hlasů), používat více čerstvých suro-
vin (4 hlasy). Celkem 10 tazatelů vyjádřilo naprostou 
spokojenost bez připomínek. Asi nejoriginálnějším 
(a snadno splnitelným) požadavkem bylo častější 
větrání jídelny. A nyní již ke konkrétním jídlům!

5 nejméně oblíbených jídel
1.  Obalovaný losos s bylinkovou omáčkou 

(12 hlasů)
2.  Hrachová kaše (7 hlasů)
3.  Uzeniny, párky (7 hlasů)
4.  Čočka (6 hlasů)
5.  Koprovka (4 hlasy)

5 nejoblíbenějších jídel
1.  Přírodní ryba (14 hlasů)
2.  Čerstvá zelenina, ovoce – saláty (9 hlasů)
3.  Omáčky (rajská, svíčková) (9 hlasů)
4.  Kuřecí řízek (5 hlasů)
5.  Špagety (4 hlasy)

SPOTŘEBNÍ KOŠ DLE VYHLÁŠKY č. 107/2005 SB. o školním stravování

Věk

Druh a množství vybraných potravin v gramech na strávníka a den

Maso Ryby Mléko
Mléčné 

výr.
Tuky 
volné

Cukr 
volný Zelenina Ovoce Brambory Luštěniny

3–6 55 10 300 31 17 20 110 110 90 10

7–10 64 10 55 19 12 13 85 65 140 10

Škola

V téhle kuchyni se vaří s nadšením, láskou 
a humorem. 
Zleva: Zdenička Brabcová, Monika Kopačíková, 
Dáša Beránková, Iveta Skřivanová
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 � Kdo a podle jakých pravidel připravuje jídelní-
ček? 

Na přípravě jídelníčku spolupracují kuchařky 
s vedoucí, takže ho vlastně děláme všechny dohro-
mady. Je potřeba dodržovat přísné výživové normy 
dle vyhlášky o školním stravování, takzvaný spotřební 
koš. Sledované potraviny za měsíc musí obsahovat 
75 % až 125 % povinných složek (luštěniny, maso, 
ovoce, zelenina, ryby, brambory, mléko, mléčné výrobky, 
cukr, tuky). Navíc musíme kontrolovat jídelníček dle 
předepsané tabulky pestrosti stravy. Na podzim jsme 
například zaznamenaly ze strany rodičů mnohé 
žádosti o omezení mléka a mléčných výrobků s tím, 
že v době nachlazení zbytečně děti zahleňují. 
Spotřební koš je však nekompromisní, ať je léto nebo 
zima, norma mléka a mléčných výrobků (obojí se 
sleduje zvlášť) je stále stejná. U předškolních dětí je 
to denně 300 g mléka a 31 g mléčných výrobků.

 � Obměňujete jídla na jídelníčku nebo máte 
 penzum osvědčených jídel, která se pravidelně 
opakují?

Jídla se snažíme obměňovat a zařazovat nová, ale 
bohužel děti tato jídla často neznají a odmítají je. 
Zvláště nám dělá problémy zařazování jídel zeleni-
nových a rybích. Pokud je ryba obalená, tak ji děti 
snědí, ale pokud ji uděláme přírodní nebo jinak 
upravenou, vrací se nám nedojedené porce.

 � Zařazujete do jídelníčku méně obvyklé potra-
viny zdravé výživy? Mám na mysli třeba kuskus, 
sójové maso, cizrnu… 

Snažíme se o jejich zařazení na jídelníček, ale 
bohužel většina dětí právě tato jídla nezná a zřejmě 
proto je nejí. Za úspěch pokládám, že si děti už zvykly 
na cizrnu a ve školce ji mají rády. Od loňského roku 
zařazujeme širší škálu pečiva, místo běžných rohlíků 
se snažíme podávat cereální výrobky obsahující např. 
žitnou mouku či vícezrnné směsi, snažíme se zvyšovat 
podíl čerstvé zeleniny v obědech. K přesnídávce mají 
děti čerstvé ovoce a zeleninu prakticky každý den 
v dostatečném a pestrém množství, ale u školních 
dětí, které odebírají pouze oběd, je to těžší. Prostorové 
vybavení kuchyně nám přípravu salátů, které jsou 
navíc časově náročné, neusnadňuje. Ale i tak se 
snažíme .

 � Kde nakupujete suroviny? 
Od různých dodavatelů. Madeta dodává mléčné 

výrobky, Bidvest mražené zboží, u firmy Pegas naku-
pujeme základní potraviny, Melíšek nám dodává 
maso, Novák zeleninu a pečivo k nám vozí Penam.

 � Nakupujete i polotovary? 
Ano, polotovary jsme nuceni používat, a to na 

jídla, která se zde nedají uvařit. Jsou to například 
plněné ovocné knedlíky, plněné bramborové 

knedlíky, různé rybí porce – losos s bylinkovou 
omáčkou nebo treska s brokolicí. Jinak vaříme 
z   čerstvých surovin. Například i knedlíky jsou čistě 
domácí.

 � A jak je to s financováním? Kolik přispívá na 
 nákup potravin stát? 

Bylo by fajn, pokud by něco přispíval (smích). 
Bohužel na nákup potravin stát nepřispívá nic, vše 
hradí samotní strávníci, potažmo rodiče. Ze státního 
rozpočtu jsou financovány mzdy, z peněz zřizovatele, 
v našem případě obce Psáry, jsou hrazeny náklady 
provozní – energie a vybavení. Jídlo se do poslední 
koruny platí z peněz, které vybíráme na stravném. 
Ve školce to je 10,- Kč na svačinu a přesnídávku, 
23,- Kč na oběd, to vše samozřejmě včetně pitného 
režimu, školní děti platí za oběd 30 Kč. 

 � Jak je možné za takové částky uvařit? Vždyť 
je jasné, že pokud děti mají k svačině jogurt 
 Hollandia, zeleninový talíř a nápoj, jak jsem tady 
v  pondělí viděla, do 10,- Kč určených na přesní-
dávku se prostě nemůžete vejít! 

Na každý měsíc mám finanční limit, který se odvíjí 
od vyhlášky o školním stravování, a částky vybrané 
za stravování. Snažím se zařadit jednou jídla dražší 
a pak zase levnější, aby se to vyrovnávalo. A také 
nakupujeme potraviny, které má dodavatel v akci. 
Nepředstavujte si pod tím ale něco prošlého. Naštěstí 
i dodavatelé pro školní jídelny dělají akční nabídky. 
Zajímavý v tomto ohledu byl jeden díl pořadu Ano, 
šéfe, kdy pan Pohlreich navštívil školní jídelnu v Praze. 
Uvařit dle norem za předepsané peníze připomíná 
spíše umění kouzelníka než kuchaře!

 � V dnešní době se setkáváme se spoustou stra-
vovacích omezení už u malých dětí – alergie, bez-
lepkové diety… Jste schopny splnit individuální 
stravovací požadavky jednotlivých dětí? 

Snažíme se vyhovět, ale různé diety vařit nemů-
žeme, protože nemám vyškolené dietní sestry. Pokud 
je individuální stravovací režim indikován lékařem, 
hledáme společně s rodiči způsob, jak dítěti vhodné 
stravování zajistit.

 � A poslední otázka na závěr, jaká jídla mají 
u dětí největší úspěch a která naopak děti nejvíce 
vracejí?

Mezi favority patří rajská omáčka, svíčková omáčka, 
guláš, fazolový guláš, žemlovka, ovocné knedlíky, 
špagety atd... Děti hodně vrací zeleninová jídla, 
některé pomazánky a hrachovou kaši.

Lucie Libovická

Kontakt: školní jídelna: Dagmar Beránková,  
e-mail: jídelna@skolapsary.cz, tel. 734 573 452

PRÁZDNINOVÁ ŠKOLKA
Také každý rok řešíte co s dětmi o prázdninách, 

když vy musíte do práce? Právě proto letos připra-
vujeme prázdninovou školku v budově mateřské 
školky na Štědříku. Každodenní provoz od 8 do 
16.30 bude určen pro děti od 3 do 6 let, v případě 
potřeby bude možné umístit i starší sourozence. 
Cena 1250,- Kč/týden. Program a lektorky zajišťuje 
dětský klub Klubíčko při RC Domeček. Předběžné 
přihlášky na klubicko@rcdomecek.cz.
1.–4. 7. Cesta do pravěku/ výlet do Dinoparku
8.–12. 7.  Mašinka Tomáš/ výlet vlakem do 

dopravního muzea
15. –19. 7. Rákosníček/ výlet parníkem
22.–26. 7. Bořek stavitel/ výlet do muzea lega
29. 7.–2. 8.  Malá čarodějnice/ 

výlet do muzea 
hraček

MÁ TALENT
Má vaše dítě talent, ale necho-

dí v Jirčanech do školy? Nevadí, 
i tak může 11. května vystupo-
vat na jarmarku. Kromě již 
tradičního bloku pro děti z naší 
školky, školy a kroužkaře připra-
vujeme nově i prostor pro ostatní 
talentované děti ze Psár 
a Dolních Jirčan. Jestliže umí vaše 
dítě zpívat, hrát na hudební 
nástroj, tančit či cokoli jiného, 
třeba originálního, s čím by 
chtělo vystupovat, přihlaste ho 
mailem na betakova@ 
skolapsary.cz. U nás se nesou-
těží, my si užíváme radost z toho, 
co nás baví!

INTERAKTIVNÍ 
POHÁDKY 
PRO NEJMENŠÍ

I letos jsme pro děti připravili 
již třetí cyklus interaktivních 
pohádek. Děti zapojí všechny 
smysly, aby s pohádkovými 
postavami prožily některá z jejich 
dobrodružství! Budou poslou-
chat, vyprávět, tvořit, ochutná-
vat... a užijí si spoustu zábavy!

Pohádky se konají v zasedací 
místnosti na obecním úřadě vždy 
od 15.30 hod. Určeny jsou dětem 
od 2 do 6 let. Děti se programu, 

který trvá cca. 45 minut, mohou účastnit samostatně, 
bez doprovodu rodičů. Vzhledem k omezené kapacitě 
doporučujeme rezervaci míst mailem na petra@
rcdomecek.cz.

19. 3. Domeček u tří koťátek
16. 4. Dlouhý, Široký a Bystrozraký

SBĚR STARÉHO PAPÍRU
Jarní sběr proběhne o velikonočním týdnu od 

2. do 8. dubna 2013. Sběrný kontejner bude opět 
umístěn na školním dvoře. Výtěžek sběru bude 
věnován do třídních fondů a na nákup výukových 
pomůcek. Ke sběru může přispět kdokoli. Třídíte 
doma papír, máte na chalupě balíky starých novin, 
časopisů, katalogů? Přineste je ke škole a uděláte 
radost dětem!
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Občanské sdružení spotřebitelů TEST, vydavatel 
časopisu dTest, spotřebitelům nabízí bezplatné 
poradenské služby:

 y Poradenství v oblasti spotřebitelského práva 
(reklamace, nedodání zboží v termínu, poškození 
oděvu v čistírně, předváděcí akce, ubytování 
v  hotelu nižší kategorie, vysoké vyúčtování za 
energie, podmínky pojistných, úvěrových či 
 leasingových smluv a jiné) na telefonní lince a přes 
elektronickou poradnu. Poradenství je zdarma, 
platí se pouze cena běžného hovorného. 
  Telefonická poradna: 

299 149 009,  
provozní doba: po–pá 9–17 hod.

  Elektronická poradna: 
www.dtest.cz/e-poradna

 y Databázi nebezpečných výrobků volně zpří-
stupněnou na webových stránkách www. 
nebezpecnevyrobky.cz s možností zvolit si pra-
videlné zasílání nových informací k vybrané 
kategorii výrobků na e-mail.

 y Vzorové dopisy – vybrané vzory 
právních listin a podání vypraco-
vaná pro konkrétní účel (ke sta-
žení na www.dtest.cz).

 y Elektronické příručky zaměřené 
na nejrůznější témata (předváděcí 
a podomní prodej, nákupy přes 
internet, telekomunikace, cestování, potraviny).

 y Samolepku „Nevhazujte reklamu“ či Kapesní 
tahák pro nákup potravin pomáhající kontrolovat 
množství tuku, cukru a soli v potravinách, které 
kupujete. 

Web: www.dtest.cz

Dozvíte se, jak postupovat při reklamaci a vracení 
zboží, co dělat s nebezpečným výrobkem, jak odstou-
pit od smlouvy uzavřené na předváděcí akci či přes 
internet, jaká práva máte, když si vezmete spotřebi-
telský úvěr, a mnoho dalšího.

Spotřebitelská poradna časopisu dTest 
 je tu pro vás!

 y Zvýšení obou sazeb daně z přidané hodnoty 
o 1 %. Nižší DPH vzrostla ze 14 na 15 %, vyšší z 20 
na 21 %. 

 y Omezení paušálů u živnostníků. Pro podnikatele 
se v roce 2013 mění podmínky využití výdajových 
paušálů (Platí pro daňové přiznání, které budeme 
odevzdávat až za rok!). Živnostník, který uplatní 
náklady paušálem, si nebude moct odečíst slevu 
na vyživovanou manželku (manžela) a na děti. 

 y Solidární daň pro bohaté. V letech 2013 až 2015 
budou lidé, jejichž příjmy v zaměstnání i v podni-
kání přesáhnou strop vyměřovacího základu na 
sociální pojištění (48násobek průměrné mzdy, nyní 
1 242 432 korun), platit daňový příplatek k  dani 
z příjmu fyzických osob ve výši 7 %. 

 y Zvýšení minimálních záloh na důchodové a zdra-
votní pojištění pro osoby samostatně výdělečně 
činné.

 y Konec slevy pro pracující důchodce. Na tři roky 
se ruší sleva na poplatníka pro pracující a podni-
kající důchodce. O slevu ve výši 24 840 korun za 
rok přijdou i ti důchodci, kteří si přilepšují k důcho-
du pronájmem nemovitosti. V praxi to znamená, 
že důchodce ze všech svých přivýdělků (kromě 
příležitostných do 20 tisíc korun ročně) zaplatí daň 
z příjmu.

 y Zaměstnavatel přispěje více na pojištění. 
Zaměstnavatel může přispět na penzijní připojiš-
tění či na životní pojištění maximálně 30 tisíc korun 
za rok (dosud to bylo 24 tisíc korun).

 y Cena roční dálniční známky pro auta do 3,5 tuny 
se nemění (1 500 korun), zdraží ale kupony měsíční 
(440 korun) a desetidenní (310 korun).

 y Vyšší podpora v nezaměstnanosti. V roce 2012 
bylo možné získat maximálně 13 761 korun za 
měsíc (v případě rekvalifikace 15 422 korun), nyní 
je nejvyšší měsíční podpora 14 157 korun (při 
rekvalifikaci pak 15 866 korun).

 y Nižší sazby minimální mzdy se ruší, platí jen 
jedna pro všechny. Redukční hranice nemocen-
ského pojištění se zvyšuje na 863 korun, druhá na 
1 295 korun a třetí na 2 589 korun.

 y Zvyšuje se daň z převodu nemovitosti ze 3 na 
4 %. 

 y Povinnost podávat přiznání k DPH výhradně 
elektronicky (od 1. 1. 2014, výjimka je stanovena 
pro fyzické osoby s ročním obratem do 6 mil. Kč).

 y Nespolehlivý plátce. Pokud plátce závažným 
způsobem poruší své povinnosti vztahující se ke 
správě daně, správce daně rozhodne, že tento 
plátce je nespolehlivým plátcem, a tuto skutečnost 
zveřejní. 

 y Ručení za nezaplacenou daň za plnění od 
nespolehlivého plátce. Ručení za nezaplacenou 
daň v případě platby za plnění na bankovní účet 
plátce, který není zveřejněn v registru plátců.

 y Daňová správa bude v registru plátců zveřej-
ňovat čísla bankovních účtů plátců. Plátce může 
zveřejnění odmítnout, vystavuje se ale riziku, že 
bude u obchodních partnerů méně 
důvěryhodný.

 y Maximální vyměřovací základ pro pojistné na 
zdravotní pojištění byl zrušen. Opatření je 
navrhováno jako dočasné pro období 2013 až 
2015.

Jana Vančurová 
www.uctodane.unas.cz

Stručný přehled finančních změn,  
které nás čekají v roce 2013 

Spotřebitelská poradna
Neuspěli jste s reklamací zboží? Chcete odstoupit od nevýhodné smlouvy? Přišlo vám 

podezřelé vyúčtování za telefon? Nebo si jen nejste jistí, jaká práva jako spotřebitelé máte?

Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává slepičky 
snáškových plemen Lohman hnědý, Tetra hnědá 
a Dominant žíhaný, kropenatý, černý, žlutý, modrý 
a bílý. Slepičky pouze z našeho odchovu!! 
Stáří slepiček 16–18 týdnů – cena 149–170 Kč/ks – 
v začátku snášky 178 Kč/ks.
Prodeje se uskuteční: v pondělí 25. března 2013.
Psáry – u fotbal. hřiště za obchodem – v 15.50 hod.
Případné bližší informace: tel. 728 605 840, 728 165 166 
a 415 740 719.
Při prodeji slepiček – nová služba – výkup králičích kožek 
– cena 22–35 Kč/ks.

Prodej slepiček
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První veřejná prezentace návrhu Ideální satelit 
proběhla dne 5. února tohoto roku na obecním úřadě. 
Představili jsme návrh, který vychází z dotazníku 
a  z  rozpravy s občany uspořádané ke 
konci minulého roku.

Společné setkání proběhlo jako 
přínosná hromadná diskuze nad návr-
hem s obyvateli. V publiku jsme měli 
jak starousedlíky z Psár, tak i nové oby-
vatele z Dolních Jirčan. Diskutující 
ocenili ideu propojit obec trasami pro 
pěší či cyklisty, zejména mezi důležitými 
společenskými centry obce, jako jsou 
obě návsi, Štědřík, fotbalová hřiště, nová 
škola a další. 

Shoda panovala i na nutnosti zlep-
šovat veřejný prostor obce, a to i přesto, 
že je ho velice málo. Dále byla ze strany 
veřejnosti zdůrazňována nutnost ucho-
vat významné krajinné a přírodní prvky 
v obci, jako jsou sady a lesní porost.

S ohledem na minulé diskuze vyšlo 
najevo, že je nejlepší rozvíjet více center obce 
s respektem k minulosti a lokálním zvykům. Každé 
z center může být specifické, mírně odlišné charak-
terem místa i náplní. Tento požadavek jsme respek-
tovali a vytvořili jsme paralelní centra, která jsou mezi 
sebou propojena pěší trasou. Kolem návrhu novo-
staveb občanské vybavenosti na obou návsích 
panovaly obavy, jestli by byly takové investice návrat-
né, a tedy správné vzhledem k nízkým nájmům, které 
jsou dnes v obci z nebytových prostor. Poukazovali 
jsme na nutnost zlepšení služeb v obci. Zkvalitnění 

služeb by se mělo odehrát v nejkratším možném 
čase. To byl jeden z  hlavních důvodů, proč jsme 
předložili novou strategii pro lokalitu Štědřík. Pokud 

se domníváme, že obec utáhne jen základní služby, 
pak jsme hledali pro Štědřík takovou náplň, která by 
přitahovala do obce i jiné obyvatele z okolí a přitom 
by nabídla domácímu obyvatelstvu nové kvality. 
Navrhli jsme veřejný prostor parku s přírodním kou-
pacím biotopem regionálního významu a zpevněným 
prostranstvím pro společné aktivity obce podpořené 
novostavbami restaurace a služeb. Z diskuze s oby-
vateli vyplynulo, že Štedřík má potenciál centra obce 
s krajinným charakterem, ale je potřeba koncentrovat 
vybavenost do této lokality. Štědřík jako „zelený, 

udržitelný střed“ Psár a Dolních Jirčan 
s poštou a obecním úřadem je nutné 
podpořit novými obchody a službami, 
aby se stal živým centrem obce během 
celého dne. Náves v Dolních Jirčanech 
bude upravena, avšak oproti původní-
mu návrhu skromněji s restaurací 
a malým obchodem. Na návsi v Psárech 
navrhujeme zkvalitnění veřejného pro-
storu, úpravu povrchů a zeleně.

Další představu o ideálním satelitu 
vytvoříme společně s dětmi ze čtvrté 
a páté třídy, a to 7. 3. 2013. 

Své názory můžete také psát na 
idealnisatelit@gmail.com nebo disku-
tovat v rámci psárského webu v záložce 
Ideální satelit.

Pro milovníky přírody
Máme veliké štěstí, že žijeme v místech, kde se 

stačí podívat z okna či si zajít pár kroků do lesa a sle-
dovat krásu zdejší přírody. V zimním čase zde můžeme 
pozorovat i celou řadu stěhovavých ptáků. Letos si 
naši lokalitu oblíbily především kvíčaly, které zde 
můžeme vskutku vidět ve velikých hejnech, přede-
vším v místech, kde zůstala jablka či šípky.

V těchto dnech se musí i myslivci postarat o dosta-
tek potravy v krmelcích, jak pro zvěř spárkatou, 
černou, tak i pernatou. Nejinak je tomu i v nedaleké 
oboře Březka, ve které v loňském roce prožili pěkné 
odpoledne někteří naši myslivci společně s dětmi 

z  naší školy. Kdo na toto odpoledne vzpomíná 
s radostí v mysli, jistě přijme malý zimní pozdrav od 
vedoucího obory pana Lukuvky v podobě aktuální 
fotografie z obory.

Škoda jen, že zvěř u nás žijící nemá dostatek klidu 
kvůli volně pobíhajícím psům a především bezohled-
ným řidičům motorek a čtyřkolek, kteří si nejen les 
zaměňují za motodrom.

Článek a fotky připravili  
Petr Lukuvka a Luděk HorkýToto je vskutku kvíčala ze Psár – ne papoušek

Daňci v oboře Březka

Yvette Vašourková, za tým Moba

Na cestě k Ideálnímu satelitu 

Každý nám je závidí
Martina Komrsková se stala veli-
telkou družstva žen dolnojirčan-
ských hasiček z JSDH Dolní Jirčany, 
děvčata hodně motivuje a  chodí 
s nimi cvičit do posilovny.
Ať jim jejich snaha vydrží!
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SK Rapid Psáry a SK Čechoslovan Dolní Jirčany – rozpis utkání – jaro 2013
zápasy venku  zápasy doma Převzato ze stránek Fotbalové asociace ČR, BEZ ZÁRUKY

Datum Psáry 
Muži „A“

D. Jirčany 
Muži „A“

Psáry 
Muži „B“

D. Jirčany 
Muži „B“

Psáry 
st. žáci

Psáry 
ml. žáci

D. Jirčany 
přípr. st.

SO 23. 3. Zbuzany / 
15.00

SO 30. 3. Zvole /  
15.00

PÁ 5. 4. Roztoky / 
16.30

SO 6. 4. Choteč / 16.30 Dobřichovice / 
10.00

NE 7. 4. Radlík B / 
16.30

Čisovice B / 
16.30

Hradišťko / 
14.00

SO 13. 4. Čisovice / 
16.30

NE 14. 4. Vestec B / 
16.30

Vrané B / 
16.30

Štěchovice / 
10.00

Zvole / 10.00 D. Břežany / 
15.00

SO 20. 4. Dobrovíz / 
17.00

Hradišťko B / 
17.00

Roztoky / 
10.00

Zvole / 10.00

NE 21. 4. Vestec B / 
17.00

Kazín B / 17.00

PÁ 26. 4. Vrané / 17.00
SO 27. 4. Rudná / 17.00 Řevnice/

Všenory/ ***
NE 28. 4. Psáry B / 17.00 D. Jirčany A / 

17.00
Klinec / 17.00 Vrané/Zvole / 

10.00
PÁ 3. 5. Povltavská FA 

/ 17.00
SO 4. 5. Jílové B / 17.00 Průhonice B / 

17.00
Hradišťko B / 

17.00
Zlatníky / 

17.00
Vestec / 10.00

NE 5. 5. D. Břežany / 
10.00

PÁ 10. 5 Čisovice / 
17.00

SO 11. 5. Hostivice / 
17.00

Průhonice / 
10.00

NE 12. 5. Libeň / 17.00 Průhonice B / 
17.00

K.Přívoz / 
10.00

SO 18. 5. Horoměřice / 
17.00

Libeř B / 17.00 Mníšek B / 
17.00

NE 19. 5. Libeň / 17.00 Černošice / 
10.00

Jesenice / 
10.00

PÁ 24. 5. D. Břežany / 
17.00

SO 25. 5. Měchenice / 
17.00

Zlatníky / 
14.30

NE 26. 5. K. Přívoz / 
17.00

Libeř B / 17.00 Všenory B / 
17.00

Hradišťko / 
10.00

SO 1. 6. Krňany / 17.00 Pikovice / 
17.00

Průhonice / 
10.00

NE 2. 6. K. Přívoz / 
17.00

Měchenice B / 
17.00

Lety / 14.00 Č. Újezd / 
10.00

Datum Psáry 
Muži „A“

D. Jirčany 
Muži „A“

Psáry 
Muži „B“

D. Jirčany 
Muži „B“

Psáry 
st. žáci

Psáry 
ml. žáci

D. Jirčany 
přípr. st.

PÁ 7. 6. Holubice / 
17.00

SO 8. 6. Libčice / 17.00 Pikovice / 
17.00

NE 9. 6. Okrouhlo / 
17.00

Kytín / 17.00 Rudná / 10.00

SO 15. 6. Úhonice / 
13.30

Radlík B / 
17.00

Vonoklasy B / 
17.00

NE 16. 6. Okrouhlo / 
17.00

Hostivice / 
14.30

Multifunkční hřiště – 
provozní řád

Středočeský fond sportu a volného času 
podpořil naše malé fotbalisty!
Aby děti celoročně sportovaly, je jednoznačně důležité, ale zajistit pro to potřebné 
podmínky není vždy snadné. SK Čechoslovanu se to v uplynulém roce povedlo, 
a  to díky finanční podpoře Středočeského kraje. Z dotace ve výši 38  000,- Kč se 
nakoupily nejenom fotbalové míče a dvě sady dresů pro děti, ale především se uhradil 
nájem za tréninky dvou žákovských družstev v nafukovací sportovní hale. Dosud žáčci 
mohli trénovat jen v průběhu sezóny venku na hřišti. Letos mají díky hale za sebou celoroční přípravu 
a my věříme, že už na jaře dojde jejich tréninkové 
nasazení odměny v podobě nastřílených gólů!
Projekt v číslech:

 y počet fotbalových žáků: 36
 y celková dotace: 38 000,-
 y 11 míčů: 5 288,-
 y celoroční pronájem haly pro dvě družstva: 16  800,-
 y 2 sady dresů: 20 000,- (pozn. celková cena dresů 

je 57 500,- Kč. Rozdíl hradí sponzoři a Čechoslovan 
ze svých prostředků)

D
E

Pro všechny zájemce o zdravý pohyb opakujeme 
informace o tom, jak, kdy a za jakých podmínek lze 
využít na podzim otevřené multifunkční hřiště 
v Dolních Jirčanech. 

Hřiště je otevřené a volně přístupné od 8.00 do 
22.00 hod. denně s následujícími omezeními:

 – ve všední dny je od 8.00 do 15.00 hod. vyhrazeno 
pro žáky základní školy,

 – přístup a využití je zdarma, pokud hřiště nemusí být 
osvětleno, poplatek za osvětlení je 100,- Kč / hod.,

 – ve volných hodinách mají přednost předem 
nahlášené hromadné akce (tréninky, zápasy apod.), 
jejich seznam je uveřejněn na nástěnce u hřiště,

 – další informace a hlášení akcí u správce hřiště, 
pana Černocha, tel. 602  584 053, nebo v Hospůdce 
Na hřišti.
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Společenské centrum Kamenice
Ringhofferovo nám. 434, 251 68 Kamenice
/fax: 323 672 643
e-mail:  kckamenice@volny.cz
25. 4., 19.30 hod.
Koncert Věry Špinarové „To nejlepší“ 

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
29. 3., 12. 4., 26. 4.,19.30 hod.  Tančírny

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: ÚNOR 2013, vyšlo 28. 2. 2013
Grafická úprava: Ing. Vít Libovický
Tisk: Tiskárna Prager
Uzávěrka dalšího vydání: 1. 4. 2013

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,-

Kultura 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
Aktuálně v našem muzeu probíhají tyto výstavy:
Do 31. 3. Keramický svět Jana Kutálka 
Jubilejní výstava keramiky
Do 3. 3.  Igráčci
Fenomenální figurky 80. let 20. století
2. 2.– 21. 4. Na vorech až do Prahy
Výstava o plavení dřeva po řekách
Připravované výstavy:
9. 3.–5. 5. Petr Koubek – fotografie
Výstava ke 105. výročí založení Spolku českých 
bibliofilů
2. 3.–12. 5.  Velikonoce 
Výstava kraslic a dalších velikonočních předmětů ve 
spolupráci s klubem lidové tvorby.
Připravované akce:
23. 3.  Velikonoční předvádění 
Tradiční akce oslavující nejkrásnější svátky jara
Stálé expozice: 

 y Historie těžby a zpracování zlata
 y Historie regionu
 y Tramping a příroda dolního Posázaví

Najdete nás také na facebooku (muzeumjilove)

Velká soutěž o nejlepší čarodějnickou masku 
v Psárech a Dolních Jirčanech

Naše obec vyhlašuje během čarodějnických rejů v Psárech a Dolních Jirčanech soutěž o nejlepší 
dětskou masku. Soutěž proběhne během pálení čarodějnic v Dolních Jirčanech i v Psárech. Z malých 
čarodějů a čarodějnic budou vyhodnoceny vždy tři nejlepší masky.

Rádi bychom vás pozvali na 
3. sraz heligonek v Psárech, 

který se bude konat v sobotu 13. dubna 2013 
od 15 hod. v hospůdce Na hřišti v Psárech. 
Opět přijedou milí hosté z Plzně, 

Prahy, Ondřejova a Stránčic. Zveme 
všechny milovníky písniček za dopro-
vodu heligonek, aby přišli a strávili 
příjemný den.

Přijďte na  tradiční 
pálení čarodějnic 
v Dolních Jirčanech

Kdy a kde? V úterý 30. 4. 
2013 na hřišti v Dolních 
Jirčanech. 

Na co se můžete těšit? 
Navečer oheň s pálením 
čarodějnice, tradiční 
občerstvení a  pití pro 
všechny, pro děti špeká-
ček zdarma. Od 20 hod. 
hraje skupina 
FISHMENI. Celý den je 
určený pro návštěvníky 
všech věkových kategorií.

Zveme všechny na 
pálení čarodějnic 

Na Vápence 
v Psárech  

dne 30. 4. 2013

Jako každý rok 
bude připraveno 

občerstvení a dobrá 
zábava.

Hasiči Psáry zvou dne 
30. 4. 2013 od 18 do 21 hod. 

na hřiště v Psárech všech-
ny děti. Bude pro 

ně připraven 
ohýnek a zdar-

ma buřty a limo-
náda. Pak přesun 

Na Vápenku.

Milé volejbalistky a volejbalisti,
tímto vás zveme na historicky první čarodějnický volejbalový turnaj, 

který se bude konat 30. dubna 2013 na multifunkčním hřišti v Dolních Jirčanech 
u hospůdky „Na hřišti“. 

Sraz hráčů je v 18.00 hodin.
Turnaj je určen pro všechny amatérské volejbalistky/ty z Dolních Jirčan a Psár, kteří se 

rádi baví a mají radost ze hry. Týmy budou náhodně losovány organizačním výborem z moudrého 
klobouku. Všichni zájemci-hráči se prosím hlaste do 25. dubna t. r. na uvedené emailové adrese: 
hajkova.romana@ centrum.cz,  k. zanaskova@seznam.cz či sms na tel. čísle: 602 100 530, 725 833 082.

Bruslení pro veřejnost v zimní hale 
HC Slavoj Velké Popovice

so 2. 3., so 9. 3. 14.00–16.00 hod.
ne 10. 3. 14.30–16.30 hod.
so 16. 3., ne 17. 3., so 23. 3.,  
ne 24. 3., ne 31. 3. 14.00–16.30 hod.
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