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ObsahNevíte 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

Obecní úřad – pozor změna
úřední hodiny červenec a srpen:
po–čt� 8–16�hod.
pá� 8–13�hod.
út, čt, pá – pouze podatelna a nahlížení do spisů
tel. OÚ Psáry 241 940 454 (v pracovní době)

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

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 vyzvednout na obecním 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.

 4 Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry 
a Zastupitelstva obce Psáry

Informace z obce
 9� Kolektivní�systém�ASEKOL�uděluje�

Certifikát�k Environmentálnímu�vyúčto-
vání�za�rok�2012

� 10 Obec zveřejnila videozáznam ze 
 zasedání zastupitelstva oprávněně

� 11 Co se v obci udělalo
� 12 Postupná obnova obecní zeleně – okolí 

autobusových zastávek
� 13 MAS Dolnobřežansko

� 14� Povodeň�2013
� 18 Povodně očima hasičů
� 20 Pravěký dětský den v Jirčanech
� 21 Oslava Dne dětí v Psárech
 22 Psárská pekárna se otevírá
Sociální komise

 23 Fotosoutěž
 24 Cvičení pro seniory
 25 To dobré se má opakovat aneb 

Pohádkový les podruhé
� 26 Pálení čarodějnic pod skálou Vápenka
 27 Déšť čarodějnice nezastavil
 28  Jde (si) hrát i bez míče
 28 Zahrady od středověku po současnost
 29 Farmářské trhy a Indiánská zkouška 

odvahy
� 30 Z deníku obecní policie
� 31 Výlet na dobříšský zámek
Škola

 32 Loučení se školním rokem
 32 Děti z prvních až pátých tříd vystavily 

škole vysvědčení
Sport

� 36 Psárští hasiči a okresní soutěže v požár-
ním sportu

 37 Do práce na kole!
 37 Fotbalové tabulky
 38 Ohlédnutí za druhým rokem provozu

 39 Prázdninová školka s Klubíčkem

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

riích 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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Kalendář akcí
setříděno podle data konání akce

19. 7., 19.30 hod.
Tančírna
SC Jesenice

25

7. 9.
Pohádkový les

8. 10.
Koncert skupiny 
OLYMPIC
KC Kamenice

9. 9., 9.15 a 10.30 hod.
Cvičení pro seniory
Domov Laguna Psáry

30. 9.
Ukončení fotosoutěže

w

ww.psary.cz

39

16. 8., 19.30 hod.
Tančírna
SC Jesenice

15. 7.
Poslední termín 
pro zaslání vašeho 
názoru
MAS Dolnobřežansko

11. 9., 18 hod.
Zasedání 

Zastupitelstva obce 
Psáry

Obecní úřad Psáry

39
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Přítomni:  Vlasta Málková, Ing. Petr Jaško, 
Bc. Michal Petz 

Nepřítomni: Milan Vácha, Olga Kramosilová

RO Usnesení č. 63/9–2013
I. uděluje

Výjimku z Územního opatření obce Psáry č. 3/2007 
o stavební uzávěře dle čl. 4 tohoto nařízení:
1.� Ivaně Málkové– pozemek p.  č. 129/57 k.  ú. Dolní 

Jirčany,
2. Miloslavu Metelkovi – pozemek p.  č. 465/353 k.  ú. 

Dolní Jirčany.
Hlasování: pro: 3, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 64/9–2013
I. bere na vědomí

Předložené cenové nabídky na „Výměnu a úpravu tech-
nologie SSZ za technologii s použitím návěstidel LED 
vč. zajištění pravidelných servisních prohlídek, údržby 
a servisu zařízení na dobu 10 let“:

• SWARCO TRAFFIC CZ s. r. o. za cenu 65.902,- Kč bez 
DPH + 1x ročně servisní prohlídka za 2.400,- Kč, cena 
celkem za 10 let 89.902,- Kč,

• Eltodo dopravní systémy s. r. o. za cenu 70.406,- Kč + 
1x ročně servisní prohlídka za 5.270,- Kč, cena celkem 
za 10 let 123.106,- Kč.

II. schvaluje
Nejvýhodnější cenovou nabídku na „Výměnu a úpravu 
technologie SSZ za technologii s použitím návěstidel 
LED vč. zajištění pravidelných servisních prohlídek, 
údržby a servisu zařízení na dobu 10 let“ od spol. 
SWARCO TRAFFIC CZ s. r. o. za cenu 65.902,- Kč bez DPH 
+ 1x ročně servisní prohlídka za 2.400,- Kč cena celkem 
za 10 let 89.902,- Kč.

III. pověřuje
Místostarostku Vlastu Málkovou podpisem smlouvy 
o dílo. 

Hlasování: pro: 3, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 65/9–2013
I. bere na vědomí

Protokol o otevírání obálek a hodnocení nabídek na ve-
řejnou zakázku malého rozsahu „Nákup a dodání gastro 
vybavení výdejny jídel“. 

II. schvaluje
Na základě doporučení hodnotící komise rada obce 
schvaluje výběr nejvýhodnější cenové nabídky od 
Gastroart CZ s. r. o. za cenu 131.223,- Kč vč. dopravy 
a montáže bez DPH. 

III. pověřuje
Místostarostku Vlastu Málkovou zasláním objednávky. 

Hlasování: pro: 3, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 66/9–2013
I. bere na vědomí

Protokol o otevírání obálek a hodnocení nabídek na 
veřejnou zakázku malého rozsahu „Nákup a dodání 
vybavení tříd základní školy“. 

II. schvaluje
Na základě doporučení hodnotící komise rada obce 
schvaluje výběr nejvýhodnější cenové nabídky od 
KOVO výrobní družstvo za cenu 296.880,- Kč vč. dopravy 
bez DPH. 

III. pověřuje
Místostarostku Vlastu Málkovou zasláním objednávky. 

Hlasování: pro: 3, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 67/9–2013
I. doporučuje

Zastupitelstvu obce v případě žádostí o odkup pozemků 
pod stavbou od správců energetických sítí, telekomu-
nikačních sítí, inženýrských sítí apod. kupní cenu min. 
4.000,- Kč/ m² předmětného pozemku.

Hlasování: pro: 3, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 68/9–2013
I. bere na vědomí 

Žádost o odprodej pozemku p.  č. st. 1372 k.  ú. Dolní 
Jirčany o výměře 5 m² za cenu viz usnesení č. 67/9-2013. 

II. požaduje
Uzavřít smlouvu na zřízení věcného břemene na ochran-
né pásmo trafostanice na p. č. 343/3 k. ú. Dolní Jirčany. 

Hlasování: pro: 3, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 69/9–2013
I. uděluje

Výjimku z Územního opatření obce Psáry č. 4/2007 
o stavební uzávěře dle čl. 4 tohoto nařízení:
1.� Daně Pikové, p. č. 49/1 k. ú. Psáry.

Hlasování: pro: 3, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 70/9–2013
I. bere na vědomí

Předložené cenové nabídky na „Revitalizace okolí 
památníku“:

• Ing. Petr Kosina za cenu 98.661,- Kč bez DPH,
• Ing. Zuzana Blažková za cenu 55.766,- Kč bez DPH,

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 9–2013 ze dne 29. 4. 2013

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 10–2013 ze dne 13. 5. 2013

Usnesení ze zasedání Rady obce 
Psáry a Zastupitelstva obce Psáry w

ww.psary.cz

• Zahrada Praha s. r. o. za cenu 61.078,- Kč bez DPH.
II. schvaluje

Nejvýhodnější cenovou nabídku na „Revitalizaci okolí 
památníku“ od Ing. Zuzany Blažkové za cenu 55.766,- Kč 
bez DPH.

III. pověřuje
Místostarostku Vlastu Málkovou odesláním objednávky.

Hlasování: pro: 3, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 71/9–2013
I. schvaluje

Záměr směny pozemků ve vlastnictví obce a to p.  č. 
621/8, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 180 m² 
v k.  ú. Dolní Jirčany za pozemek p. č. 581/10, zahrada 
o výměře 180 m² v k. ú. Dolní Jirčany.

Hlasování: pro: 3, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Přítomni:  Milan Vácha, Vlasta Málková, Ing. Petr 
Jaško, Bc. Michal Petz, Olga Kramosilová

RO Usnesení č. 72/10–2013
I. určuje

Místostarostku Vlastu Málkovou jako odpovědnou oso-
bu pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce 
povrchů komunikací v ul. U Nádržky a části ul. Hlavní“. 

II. určuje
Starostu Milana Váchu jako kontrolní osobu pro veřej-
nou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce povrchů 
komunikací v ul. U Nádržky a části ul. Hlavní“. 

III. jmenuje
Hodnotící komisi pro veřejnou zakázku malého rozsahu 
„Rekonstrukce povrchů komunikací v ul. U Nádržky 
a  části ul. Hlavní“ ve složení: Renáta Sedláková, Nikola 
Alferyová, Ing. Martin Horejš a náhradníci: Ing. Petr Jaško, 
Vlasta Málková, Ing. Bohuslav Sajler a Jiří Nádvorník.

Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 73/10–2013
I. určuje

Místostarostku Vlastu Málkovou jako odpovědnou 
osobu pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Stavba 
kolumbária na hřbitově v Dolních Jirčanech“. 

II. určuje
Starostu Milana Váchu jako kontrolní osobu pro veřej-
nou zakázku malého rozsahu „Stavba kolumbária na 
hřbitově v Dolních Jirčanech“. 

III. jmenuje
Hodnotící komisi pro veřejnou zakázku malého rozsahu 
„Stavba kolumbária na hřbitově v Dolních Jirčanech“.
ve složení: Vlasta Málková, Renáta Sedláková, Nikola 
Alferyová, a náhradníci: Olga Kramosilová.

Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 74/10–2013
I. schvaluje

Znění Smlouvy o spolupráci mezi obcí Psáry a manž. 
Hladíkovými – pozemky p. č. st. 917 o výměře 67 m², p. č. 
709/2 o výměře 388 m² a p. č. 721/3 o výměře 350 m² vše 
v k. ú. Psáry. Výše finančního příspěvku je 80.500,- Kč.

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy. 

Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 75/10–2013
I. souhlasí

S umístěním dopravního zrcadla na křižovatku ul. Kutná 
a V Zahradách v Psárech. 

Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 76/10–2013
I. schvaluje

Proplacení faktur dle přiloženého soupisu. 
Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 11–2013 ze dne 27. 5. 2013
Přítomni:  Milan Vácha, Vlasta Málková, 

Ing. Petr Jaško, Olga Kramosilová
Nepřítomni:  Bc. Michal Petz

RO Usnesení č. 77/11–2013
I. bere na vědomí

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 17.4.2013, 
č.  j. 10A 54/2012 – 73-79 ve věci žaloby obce proti 
Rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu osobních 
údajů ze dne 21. 2. 2012, zn. SPR-7104/11-18.

II. zbavuje
Mlčenlivosti Mgr. Petru Bielinovou, advokátku, 
IČ 71623892, zapsanou v seznamu advokátů vedeném 
Českou advokátní komorou pod č. 12576, která obec 
v soudním řízení uvedeným v bodu I. zastupuje. 

Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 78/11–2013
I. uděluje

Výjimku z Územního opatření obce Psáry č. 4/2007 
o stavební uzávěře dle čl. 4 tohoto nařízení:
1.� manž. Koblížkovým, p. č. 351/2 k. ú. Dolní Jirčany.

Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 79/11–2013
I. uděluje

Výjimku z Územního opatření obce Psáry č. 3/2007 
o  stavební uzávěře dle čl. 4 tohoto nařízení:
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Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 12–2013 ze dne 10. 6. 2013

1.� J. Přibylovi – pozemek p. č. 110/96 k. ú. Dolní Jirčany.
Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 80/11–2013
I. určuje

Místostarostku Vlastu Málkovou jako odpovědnou oso-
bu pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Vyhotovení 
projektové dokumentace pro výběr zhotovitele stavby 
v úrovni prováděcí dokumentace stavby IS Vysoká, 
Pod Kostelem“. 

II. určuje
Starostu Milana Váchu jako kontrolní osobu pro veřej-
nou zakázku malého rozsahu „Vyhotovení projektové 
dokumentace pro výběr zhotovitele stavby v úrovni pro-
váděcí dokumentace stavby IS Vysoká, Pod Kostelem“.

III. jmenuje
Hodnotící komisi pro veřejnou zakázku malého rozsahu 
„Vyhotovení projektové dokumentace pro výběr zhoto-
vitele stavby v úrovni prováděcí dokumentace stavby 
IS Vysoká, Pod Kostelem“ ve složení: Vlasta Málková, 
Nikola Alferyová, Renáta Sedláková, náhradníci: Ing. 
Petr Jaško, Iva Janečková.

Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 81/11–2013
I. souhlasí

Se záměrem uzavření Smlouvy o výpůjčce mezi 
Středočeským krajem, jako vypůjčitelem a obcí Psáry, 
jako půjčitelem pozemků, které budou zabrány dočas-
ným záborem v souvislosti s realizací a následným uží-
váním stavby „Cyklostezka Psáry–Libeř–Libeň“. Dotčené 
budou pozemky katastru nemovitostí p.  č. 1098/2 – 
rozsah stavbou využívané části pozemku bude činit cca 
18 m2 a p. č. 1100/5 – rozsah stavbou využívané části po-
zemku bude činit cca 19 m2, zapsané na LV č. 10001 pro 
katastrální území Psáry. Konečné znění smlouvy bude 
předloženo radě obce ke schválení po připomínkování 
Krajským úřadem. 

Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 82/11–2013
I. souhlasí

V souladu s ustanovením § 34a, odst. 3 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích s využitím znaku obce Psáry. 
Znak bude použit na informační a propagační materiály 
v souvislosti s fotbalovým turnajem mládeže dne 22. 6. 
2013 pořádaného SK Rapid Psáry. 

Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 83/11–2013
I. schvaluje

Uzavření Dohody o poskytnutí finančního příspěvku 
mezi obcí Psáry (poskytovatel) a SK Čechoslovan Dolní 
Jirčany (příjemce) ve výši 5.000,- Kč. Příspěvek bude pou-
žit na uspořádání dětského dne 8. 6. 2013.

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této dohody. 

Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 84/11–2013
I. schvaluje

Proplacení faktur dle přiloženého soupisu. 
Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 85/11–2013
I. bere na vědomí

Usnesení č. 10 z jednání komise sportovní a životního 
prostředí konané dne 13.5.2013. 

II. doporučuje
Zastupitelstvu obce schválit mimořádné dotace dle 
požadavků spolků na rok 2013 pro: 

• SDH Dolní Jirčany ve výši 100.000,- Kč na pořízení 
vozidla nutného pro výjezdy,

• SK Rapid Psáry ve výši 30.000,- Kč na bojler do kabin,
• SK Čechoslovan Dolní Jirčany ve výši 90.000,- Kč na 

hygienické dovybavení kabin žáků.
III. nedoporučuje

Provádět certifikaci herních prvků původně umístěných 
v odpočinkové zóně na Štědříku dle doporučení komise 
sportovní a životního prostření a dle vyjádření spol. 
Engineering service Plzeň. 

IV. souhlasí
S vyřazením herních prvků z majetku obce a nabídnutí 
k odprodeji. 

Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 86/11–2013
I. uděluje

Výjimku dle čl. 5, bodu 5.6 Obecně závazné vyhlášky 
č. 6/2008 o veřejném pořádku, opatřením k jeho zabez-
pečení a čistotě v obci Psáry:
1.� Full Production s. r. o., zast. Daliborem Prokešem, 

organizátorům akce Psáryfest 2013 konané dne 
22.  6. 2013 v areálu Domova Laguna Psáry. Akce je 
povolena do 2 hod. ranní. 

Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Přítomni:  Milan Vácha, Vlasta Málková, Ing. Petr 
Jaško, Olga Kramosilová

Nepřítomni:  Bc. Michal Petz

RO Usnesení č. 87/12–2013
I. souhlasí

Se vstupem na obecní pozemek p. č . 621/7 k. ú. Dolní 

Jirčany z důvodu odstranění havarijního stavu – zatéká-
ní do sklepů. 

Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 88/12–2013
I. uděluje

Výjimku dle čl. 5, bodu 5.6 Obecně závazné vyhlášky 
č. 6/2008 o veřejném pořádku, opatřením k jeho zabez-
pečení a čistotě v obci Psáry:
1.� J. Žákovi na soukromou akci dne 13. 7. 2013 

v  Hospůdce na hřišti v Dolních Jirčanech, akce je 
povolena do 2 hod. ranní,

2. J. Moravcové na akci u příležitosti „ukončení fotbalo-
vé sezóny SK Čechoslovan Dolní Jirčany“ dne 15. 6. 
2013 v Hospůdce na hřišti v Dolních Jirčanech, akce 
je povolena do 2 hod. ranní.

Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 89/12–2013
I. uděluje

Výjimku z Územního opatření obce Psáry č. 3/2007 
o stavební uzávěře dle čl. 4 tohoto nařízení:
1.� S. Bandasovi – pozemek p. č. 75/3 k. ú. Dolní Jirčany.

Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 90/12–2013
I. schvaluje

Uzavření darovací smlouvy mezi obcí Psáry (obdarova-
ná) a P. Kriegsmanem (dárce). Předmětem smlouvy je 
dar ve výši 2.000,- Kč, který bude použit na úhradu ná-
kladů vzniklých v souvislosti s povodněmi v obci. Pokud 
nebudou tyto prostředky použity na náklady uvedené 
v předchozí větě, bude darovaná částka použita na in-
vestice obce do infrastruktury.

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy. 

Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 91/12–2013
I. bere na vědomí

Protokol o otevírání obálek a hodnocení nabídek na 
veřejnou zakázku malého rozsahu „Vyhotovení projek-
tové dokumentace pro provádění stavby IS Vysoká, Pod 
Kostelem“. 

II. schvaluje
Na základě doporučení hodnotící komise rada obce 
výběr nejvýhodnější cenové nabídky od Projekt IV s. r. o. 
za cenu 190.000,- Kč bez DPH. 

III. pověřuje
Místostarostku Vlastu Málkovou podpisem objednávky. 

Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 92/12–2013
I. bere na vědomí

Změnu názvu smluvního partnera pro poskytování 
 karet k čerpání paliv PHM z důvodu organizačních změn 
ze strany poskytovatele.

II. schvaluje
Uzavření Smlouvy mezi obcí Psáry a Slovnaft Česká 
republika, spol. s r.  o. o prodeji motorových paliv 
a   jiných produktů a služeb prostřednictvím palivových 
karet. Z nákupní ceny PHM bude obci poskytnuta sleva 
0,41 Kč/1 litr bez DPH. 

III. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy. 

Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh byl přijat.

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Psáry č. 4–2013 ze dne 19. 6. 2013
Nepřítomni: Pavel Kuka, Ing. Štěpánka Nezmarová

USNESENÍ č. 24/04–2013
I. bere na vědomí

Přednesenou zprávu starosty o činnosti obce.

Hlasování: pro: 12, proti: 0, zdrželi se: 1 (Petz).
Návrh usnesení byl přijat.

USNESENÍ č. 25/04–2013
I. bere na vědomí

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

Zápis o činnosti kontrolního výboru obce.

Hlasování: pro: 12, proti: 0, zdrželi se: 1 (Nezmar).
Návrh usnesení byl přijat.

USNESENÍ č. 26/04–2013
I. souhlasí

S poskytnutím dotace na základě Rozhodnutí 
 ministra životního prostředí o poskytnutí pod-
pory na spolufinancování projektu v rámci OPŽP 
z prostředků Státního fondu životního prostředí 
na akci  „Kanalizace Psáry, Dolní Jirčany – lokalita 
Vysoká a ulice Pod Kostelem“, ident. číslo EDS/SMVS 

115D112001277.
II. souhlasí

S poskytnutím dotace na základě Rozhodnutí mi-
nistra životního prostředí o poskytnutí podpory na 
spolufinancování projektu v rámci OPŽP z prostředků 
Státního fondu životního prostředí na akci „Vodovod 
Psáry, Dolní Jirčany – lokalita Vysoká a ulice Pod 
Kostelem“, ident. číslo EDS/SMVS 115D112001090.

Hlasování: pro: 13, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh usnesení byl přijat.

USNESENÍ č. 27/04–2013
I. schvaluje

Uzavření Darovací smlouvy mezi obcí Psáry (obdaro-
vaná) a Central Group technická infrastruktura s. r. o. 
(dárce). Předmětem smlouvy je bezúplatný převod 
stavby vodovodu na pozemku p.  č. 1078/2, 1078/3, 
1078/4 a 1077 vše v k. ú. Psáry.

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy. 

Hlasování: pro: 13, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh usnesení byl přijat.
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Informace z obce
Kolektivní�systém�ASEKOL�uděluje�Certifikát�
k Environmentálnímu�vyúčtování�za�rok�2012

Obecní úřad Psáry

Občané odevzdali do zpětného odběru celkem 12 067 kg elektrozařízení 
– konkrétně 116 kusů televizí + 284 kusů PC monitorů – tj. 7 980 kg, a dále 
4 087 kg ostatních drobných elektrozařízení.

Přínos zpětného odběru a recyklace vysloužilých elektrospotřebičů pro životní 
prostředí:

Obecní úřad Psáry TV Monitory Ostatní EEZ Celkem

Množství sebraných za rok 2012 116 ks 284 ks 4 087 kg 12 067 kg

Úspora elektrická energie (MWh) 14,50 46,12 99,11 159,73

Úspora ropy (I) 353,15 821,04 7 041,08 8 215,28

Úspora primárních surovin (t) 1,22 2,77 1,84 5,83

Úspora vody (mJ) 87,89 225,43 378,46 691,78

Snížení produkce nebezpečného odpadu (t) 19,05 40,27 78,47 137,80

Snížení produkce skleníkových plynů (t CO2 ekv) 3,74 12,49 18,23 34,46

Sběr, doprava, demontáž a následné využití frakcí zpětného odběru vysloužilých elektrospotřebičů představuje 
nezanedbatelný přínos pro životní prostředí a úsporu přírodních zdrojů.
Díky zpětnému odběru:

 y jednoho kusu CRT televize (resp. monitoru) 
dojde k  úspoře elektrické energie ve výši 
162,39  kWh (125,04  kWh u monitoru). Stejné 
množství energie spotřebuje například 60 W 
žárovka svítící nepřetržitě 4 měsíce (3  měsíce 
u monitoru),

 y jednoho kusu notebooku dojde k úspoře ener-
getických surovin; například se nemusí vytěžit 
6,8 litru ropy. Stejné množství ropy se například 
spotřebuje k ujetí 100 km v osobním automobilu 
s běžnou spotřebou, nebo k úspoře 392 litrů pitné 
vody, čímž nevznikne stejné množství znečiště-
ných odpadních vod. Stejné množství vody je 
například spotřebováno při 30  cyklech myčky 
nádobí,

 y sta kusů mobilních telefonů dojde ke snížení 
produkce skleníkových plynů, protože není 
vyprodukováno 122 kilogramů CO2 ekv. Stejné 
množství CO2 vyprodukuje automobil, který ujede 
čtyři jízdy mezi Prahou a Brnem,

– dojde ke snížení produkce nebezpečných 
odpadů o 563 kilogramů. Stejné množství nebez-
pečného odpadu vyprodukuje za rok 140 
domácností.

USNESENÍ č. 28/04–2013
I. přerušuje

Jednání o bodu č. 6. – Darovací smlouva mezi obcí 
Psáry a UNI STAVEBNÍ s. r. o. na bezúplatný převod 
vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace, veřej-
ného osvětlení a  komunikací v lokalitě K Hlásovu 
a bezúplatný převod pozemku p. č. 343/35 o výměře 
326 m2, p.  č. 343/123 o  výměře 8 m2, p.  č. 343/124 
o výměře 126 m2, vše k. ú. Dolní Jirčany.

Hlasování: pro: 12, proti: 0, zdrželi se: 0.
Ing. Jaško nebyl přítomen.
Návrh usnesení byl přijat.

USNESENÍ č. 29/04–2013
I. revokuje

Usnesení č. 14/03–2013 ze dne 17. 4. 2013.
II. schvaluje

Uzavření Směnné smlouvy mezi obcí Psáry a manž. 
Ing. Jiřím a Alžbetou Kodetovými. Předmětem smlou-
vy je směna pozemků p.  č. 697/37 o výměře 46 m² 
(nabývá obec) a p.  č. 1072/6 o výměře 1 m² a p.  č. 
1072/7 o výměře 45 m² (nabývají Kodetovi) vše v k. ú. 
Psáry.

III. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy. 

Hlasování: pro: 13, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh usnesení byl přijat.

USNESENÍ č. 30/04–2013
I. schvaluje

Dle doporučení rady obce jednotné posuzování 
žádostí správců energetických, telekomunikačních 
a inženýrských sítí o prodej pozemků pod jejich 
stavbami. Kupní cena je stanovena na 4.000,- Kč/m². 
Jedná se o cenu v místě obvyklou. 

Hlasování: pro: 12, proti: 0, zdrželi se: 0 (Jaško).
Návrh usnesení byl přijat.

USNESENÍ č. 31/04–2013
I. schvaluje

Celoroční hospodaření a závěrečný účet obce 
Psáry za rok 2012 včetně zprávy Krajského úřadu 
Středočeského kraje o výsledku přezkoumání hospo-
daření obce za rok 2012 bez výhrad. 

Hlasování: pro: 13, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh usnesení byl přijat.

USNESENÍ č. 32/04–2013
I. schvaluje

Mimořádnou odměnu SDH Psáry 30.000,- Kč a SDH 
Dolní Jirčany 30.000,- Kč v souvislosti s povodněmi 
v červnu 2013.

II. schvaluje
3. rozpočtové opatření obce na rok 2013 – navý-
šení s rozpuštěním přebytku hospodaření ve výši 
1.072.640,- Kč. 

Hlasování: pro: 13, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh usnesení byl přijat.
Ing. Nezmar opustil zasedání ve 21.00 hod.

USNESENÍ č. 33/04–2013
I. bere na vědomí

Protokol o otevírání obálek a hodnocení nabídek 
na veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce 
povrchů komunikací v ul. U Nádržky a části ul. Hlavní“. 

II. schvaluje
Na základě doporučení hodnotící komise výběr nej-
výhodnější cenové nabídky od Silnice Chmelíř s. r. o. 
za cenu 2.085.892,29,- Kč bez DPH. 

III. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem smlouvy o dílo. 

Hlasování: pro: 12, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh usnesení byl přijat.

USNESENÍ č. 34/04–2013
I. schvaluje

Uzavření Dohody o spolupráci mezi obcí Psáry a Stč. 
Krajem zast. Domovem Laguna Psáry. Předmětem 
dohody je bezplatné poskytnutí prostor venkovního 
hřiště pro účely beach volejbalu.

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této dohody. 

Hlasování: pro: 12, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh usnesení byl přijat.
L. Kubalošová opustila zasedání ve 21.46 hod. 
JUDr. Podlaha opustil zasedání ve 21.54 hod.

USNESENÍ č. 35/04–2013
I. schvaluje

Záměr spolupráce s Rodinným centrem Dolní 
Jirčany  o. s. poskytující péči o děti ve věku 3–6 let. 
Výše příspěvku činí 920,- Kč na dítě/měs. Smlouva 
o spolupráci bude projednána radou obce.

Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdrželi se: 1 (Petz).
Návrh usnesení byl přijat.

USNESENÍ č. 36/04-2013
I. schvaluje

Uzavření Dohody o podmíněném narovnání mezi 
obcí Psáry a Senior dům Jesenice a. s. Senior dům 
Jesenice uhradí obci 3 mil. Kč do 31. 7. 2013, což je 
pohledávka za Bytovým družstvem Tábor, jehož je 
Senior dům Jesenice nástupcem. Dále uhradí nákla-
dy exekučního řízení. Obec Psáry do 7 dnů od přijetí 
platby podá návrh na zastavení exekučního řízení.

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této dohody. 

Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdrželi se: 2 (Novák, 
Málková).
Návrh usnesení byl přijat.

Termín příštího zasedání 
Zastupitelstva obce Psáry

11. 9. 2013
18 hod.
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Mgr. Petra Bielinová

Obec zveřejnila videozáznam ze zasedání 
zastupitelstva oprávněně

Postoj Úřadu pro ochranu osobních údajů v otázce zveřejňování videozáznamů ze zasedání zastupitelstev 
obcí tvrdě narazil u Městského soudu v Praze. Městský soud v rozsudku nejen zrušil rozhodnutí uvedeného 
úřadu, který pokutoval obec Psáry za zveřejnění záznamu ze zasedání zastupitelstva, ale zároveň v odůvod-
nění poukázal na nezákonnost stanoviska úřadu č. 2/2004, na jehož základě úřad již 9 let obcím zakazuje 
zveřejňovat zápisy ze zasedání orgánů obce v plném znění.

Úřad v minulosti opakovaně (neformálně) obcím 
doporučoval nezveřejňovat na internetu videozá-
znamy ze zasedání zastupitelstva. Takové pokyny 
sice neměly oporu v žádném zákoně a úřad nebyl 
konzistentní v míře „zákazů“, nicméně postup byl 
velmi účinný – řada obcí ze strachu před sankcí 
videozáznamy na webové stránky raději neumístila, 
popřípadě po upozornění úřadu záznamy stáhla. 
Přitom právě zveřejňování videozáznamů z jednání 
zastupitelstva je jedním z mála způsobů, jak se občané 
mohou dozvědět, co se v jejich městě nebo obci 
děje. Ne každý se totiž může na jednání dostavit 
osobně, často se konají v pracovní době.

Psáry se i přes doporučení úřadu rozhodly postu-
povat jinak. Od počátku roku 2011 na základě schvá-
leného jednacího řádu zveřejňují na webových 
stránkách obce videozáznamy ze zasedání zastupi-
telstva. Na podzim roku 2011 byla v rámci diskuze 
zastupitelů zmíněna (a na videozáznam nahrána) 
i výše platu ředitelky základní školy, a to v souvislosti 
se škodou, která obci hrozí v případě prohraného 
pracovněprávního sporu. Paní ředitelka podala pod-
nět úřadu a ten obec za její transparentnost potrestal. 
„Uložení pokuty za naši snahu být transparentní obcí 
nás zaskočilo. Nyní jsem za ni ale vlastně rád, protože 
jsme ve spolupráci s Oživením vyhráli soud a tím jsme 
po letech nejistoty vyvrátili zcela zavádějící postoj 
ÚOOÚ,“ dodává Milan Vácha, starosta obce Psáry.

I přes prohraný soudní spor však úřad své odmítavé 
stanovisko ke zveřejňování informací ze zasedání 
zastupitelstva prostřednictvím videozáznamu nezmě-
nil. Rozsudek městského soudu je pravomocný, úřad 
však podal kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu 
soudu.

Úřad i nadále rozlišuje mezi právem občana obce 
(například Psáry) a právem občana sousední obce. 
Zatímco první z nich má právo nahlédnout do zápisu 
ze zasedání zastupitelstva a dohledat si bezplatně 
i  veškeré anonymizované osobní údaje obsažené 
v zápise, ostatní občané mají podle mylného názoru 
úřadu ztížené postavení. Podle něj se takové infor-
mace mohou dozvědět jen za podmínek zákona na 

ochranu osobních údajů a navíc jen na základě 
individuální žádosti o informace a ještě za to musí 
často zaplatit.

Tento názor úřadu nemá oporu v žádném zákoně. 
Zasedání zastupitelstva obce je veřejné a může se 
jej zúčastnit kdokoli (nejen občan obce). Stejně tak 
kdokoli (nejen občan obce) má právo bezplatně 
nahlížet do zápisu ze zasedání zastupitelstva (viz 
strana 12, poslední odstavec rozsudku).

Stejně tak nemá legislativní oporu ani úřadem 
proklamovaný názor, že poskytování informací dle 
zákona o svobodném přístupu k informacím se liší 
podle toho, zda se informace poskytuje na základě 
individuální žádosti, nebo neomezenému okruhu 
osob prostřednictvím internetu. V obou případech 
totiž platí naprosto stejné omezení. „Lze-li nějakou 
informaci poskytnout na základě žádosti o infor-
mace, lze ji ve stejném rozsahu poskytnout i bez 
takové žádosti,“ doplňuje advokátka Petra Bielinová, 
zastupující obec Psáry.

 9pravidelné týdenní vysypávání košů na autobusových 
zastávkách, košů na psí exkrementy, úklid kontejne-
rových stání na tříděný odpad,
 9 týdenní svoz pytlů s odpady z chatových oblastí,
 9výměna povrchu asfaltového 
chodníku za zámkovou dlaž-
bu v úseku podél pomníku 
a  podél předzahrádky 
u obchodu v Psárech v ulici 
Na Návsi,
 9vybudování parkoviště ze 
zámkové dlažby v Psárech 
v ulici Na Návsi,
 9vyřezávání, nakládání, pálení 
nebo odvoz křoví ze břehů 
rybníku Junčáku včetně části 
ulice K Junčáku,
 9 škrábání krajnic průjezdního 
úseku krajské silnice – přípra-
va pro zametání komunikací 
po zimním období,
 9zametání chodníků a komu-
nikací po zimním období,
 9oprava výtluků na místních 
komunikacích po zimním 
období metodou ITHR,
 9sběr odpadků v příkopu 
průjezdního úseku krajské 
silnice, vyčištění příkopového 
žlabu a propustků pod komunikacemi včetně kana-
lizační vpusti podél krajské silnice Pražská,
 9úklid dětských hřišť, kontrola herních prvků, dovoz 
nového písku,

 9údržba křovin zasahujících do komunikací – ulice Pod 
Vápenkou, Nad Soutokem,
 9oprava výtluků na štěrkových komunikacích K Junčáku, 
ke hřbitovu v Psárech, Vápenka, Na Vysoké, K Halám, 

Pod Strání, za psárskou 
vodárnou,

 9 výměna prasklého žlabu 
dešťové kanalizace v ulici Pod 
Vápenkou,

 9 čištění dešťové kanalizace 
v ulici Na Vápence,

 9 úprava pláně a položení 
nové zámkové dlažby na parko-
viště u hřiště v Dolních Jirčanech,

 9 úklid černé skládky v ulici 
K Halám,

 9 sekání, shrabání, naložení 
a odvoz trávy ze hřbitovů Dolní 
Jirčany a Psáry, zahrady mateř-
ské školky, od základní školy, ul. 
Pražská, Psárská, Jílovská, Kutná, 
Horní, Landor, K Lůžku, 
Spojovací, Hlavní, sídliště 
Štědřík, Sportovců, Vápenka, Ve 
Stráži a okolní komunikace,

 9 umístění nového odpadko-
vého koše a koše na psí exkre-
menty na cestu ke hřbitovu do 
Psár,

 9 strojní úprava povrchu komunikace Ke Kukaláku,
 9betonování patky pro výměnu sloupu veřejného 
osvětlení na křižovatce ulic Horní a Sportovců,
 9vyčištění odvodňovacích žlabů v ulici Pod Strání.

 Renáta Sedláková, správa majetku

Co�se�v�obci�udělalo�v měsících�duben�a�květen�2013

Oznámení o přerušení 
dodávky elektřiny 

Dne 1. 7.  2013 od 8.30–13.30 hod. dojde 
k vypnutí elektřiny v Psárech v ul. U Potoka. Více 
informací najdete na webu obce.

 Klempířské pokrývačské a tesařské práce
 Opravy a rekonstrukce střech
 Montáž oken Velux
E-mail: Milis10@centrum.cz
Tel. 608 974 829

Střechy Svoboda

Ilustrační foto
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Lenka Vyhnálková

Postupná obnova obecní zeleně – okolí 
autobusových zastávek

V minulém měsíci obec úspěšně získala dotaci na 
revitalizaci autobusových zastávek z fondů MAS. 
Jedná se o zastávky v Dolních Jirčanech i Psárech (při 
ulicích Pražská, Psárská a Jílovská). Předmětem dotač-
ních peněz je získání prostředků na obnovu přístřešků, 
tak aby došlo ke sjednocení jejich vzhledu a zároveň 
funkční opravě. V rámci tohoto záměru byl zpracován 
i projekt na zvelebení jejich okolí, protože je jasné, 
že nevzhledné a neudržované plochy kolem zastávek 
snižují estetickou hodnotu obce. Zároveň je prostor 
zastávek prvním místem, se kterým se lidé při příjezdu 
do obce setkávají.

V okolí autobusové zastávky Domov Laguna směr 
Praha je mírně svažitý terén a kosení trávníkové 
plochy je tím ztíženo. V navrhovaném řešení je 
nahrazena trávníková plocha výsadbou nenáročného 
a půdokryvného pámelníku. U autobusové zastávky 
Domov Laguna směr Jílové u Prahy není místo pro 
zeleň z důvodu blízkosti elektrického vedení.

Trávníková plocha u autobusové zastávky Psáry 
bude ponechána a oživena výsadbou 2 stromů 
domácí lípy srdčité. Naváže se tak na výsadbu lip za 
zastávkou. Okolí autobusové zastávky v opačném 
směru je tvořeno pouze zpevněnými plochami a pro 
zeleň zde není místo.

Úzký prostor po pravé straně zastávky Štědřík – 
směr Praha bude osázen volně rostoucím živým 
plotem. Pro výsadbu je navržen stálozelený skalník 
s celoroční působností. Okolí zastávky Štědřík – směr 
Jílové u Prahy je řešeno vložením dvou okrasných 
záhonů s kvetoucími keři. Po levé straně bude zastáv-
ka sousedit s výsadbou na jaře kvetoucích tavolníků 
v kombinaci se stálezeleným skalníkem. Pravý roh 
zastávky bude zdobit záhon s letně kvetoucími 
tavolníky. 

Okolí autobusové zastávky Dolní Jirčany – směr 
Jílové u Prahy je udržované a nepotřebuje další 
vegetační úpravy a u zastávky v opačném směru není 
pro zeleň místo.

V rámci další dotace, kterou obec získala, budou 
opravena i Boží Muka u ulice Pražská, ze kterých 
v tuto chvíli zbývá pouze podstavec. V rámci opravy 
je opět počítáno s doprovodnou zelení. Důstojným 
doprovodem by měly být dvě domácí lípy srdčité. 

V projektové přípravě postupné obnovy zeleně 
v obci pokračujeme a příště Vás budeme informovat 
o sadovém návrhu úprav v lokalitě Štědřík a okolí 
fotbalového hřiště v Dolních Jirčanech. 

Budeme rádi za vaše názory – info@psary.cz.

MAS Dolnobřežansko má nové logo
MAS Dolnobřežansko prošlo certifikací a získalo 

finanční podporu na zahájení aktivní činnosti. V uply-

nulých měsících proběhla setkání se zástupci obcí, 
podnikatelů i neziskových organizací v regionu. Na 
těchto setkáních byly stanoveny priority MAS 
Dolnobřežansko pro dotační období 2014–2020. 
Důležitým momentem byla soutěž o logo organizace, 
při které se na návrzích mohly podílet i děti. Do 
soutěže se zapojilo mnoho dětí z naší školy a právě 
obrázek žákyně ze 3.B, Kačky Pelikánové, byl porotou 
oceněn jako jeden ze tří nejlepších!

Vítězným  oficiálním logem se stal návrh pana 
Vladimíra Hejnice z Okrouhla. Dobře si logo 

zapamatujte – věříme, že se s ním v následujících 
letech budete často setkávat!

MAS Dolnobřežansko zajímají vaše názory!
MAS Dolnobřežansko v současné době obsluhuje 

území 10 obcí (Březová–Oleško, Dolní Břežany, 
Jesenice, Okrouhlo, Ohrobec, Libeř, Vestec, Vrané 
nad Vltavou, Zlatníky–Hodkovice, Zvole a od ledna 
2014 i Psáry). 

Kam bude směřovat rozvoj obsluhovaného 
území v letech 2014–2020, do jakých oblastí by 
měly směřovat dotace ze státních i evropských 
fondů, jaké bude mít území priority – to jsou otázky, 
kterými se MAS v současné době zabývá. Na tyto 
otázky by měla odpovědět Integrovaná strategie 
rozvoje území. Půjde o dokument, který bude 
vycházet z vašich přání a názorů. Hlavně na vás záleží, 
zda se budou stavět nová hřiště, pořádat vzdělávací 
kurzy, otevírat nové naučné stezky či ubytovací 
zařízení, zkrášlovat veřejná prostranství, opravovat 
školky pro děti, rekonstruovat spolkové prostory 
nebo se bude pořádat více sportovních a společen-
ských akcí. 

Stačí odpovědět na otázku: „Co byste ve svém 
bydlišti rádi zachovali, změnili, rozvíjeli, podpořili, 
vybudovali, opravili…?“ Jakýkoliv lístek s písemnou 
odpovědí vhoďte do některé z krabiček, které jsou 
umístěny:

 y na obecním úřadu,
 y v obchodě ve Psárech,
 y v obchodě v Dolních Jirčanech,
 y ve škole (během prázdnin ve školce).

Svůj názor můžete také poslat e-mailem na adresu 
MonikaNeuzilova@seznam.cz. Svá přání můžete 
vyjádřit do 15. července 2013. 

Informace o výsledcích ankety budou zveřejněny 
na webových stránkách obcí a na webu MAS 
Dolnobřežansko www.mas-dolnobrezansko.cz.

Mgr. Monika Neužilová
e-mail: MonikaNeuzilova@seznam.cz

Tel.: 724 685 248

Vítězný obrázek Kačky Pelikánové, žákyně ze 3.B 
naší školy
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Povodeň�2013� Lucie Libovická

„Neumím si představit, jak bychom nedávnou povodeň zvládli bez vlastních hasičských jednotek,“  vzpomíná 
starosta obce Milan Vácha na nedávné povodňové dny. Spolupráci s hasiči vyzdvihují společně s místosta-
rostkou Vlastou Málkovou během našeho rozhovoru ještě několikrát. 

 � Jak povodně v Psárech vlastně začaly a kdy už 
bylo jasné, že se jedná o mimořádné rozvodnění?
Milan Vácha: V sobotu 1. června asi okolo 17 hodiny 
jsem požádal psárské hasiče o monitoring oblasti 
okolo potoka v ulici Pražská u Rubínu. Po vydatných 
deštích se začaly zvedat poklopy kanálů, což se někdy 
stává. Průběžné zprávy zatím nenaznačovaly, že by 
se mělo jednat o nějakou extrémní situaci. Před 
půlnocí jsem jel na místo, stále pršelo a podle množ-
ství přitékající vody začalo být zřejmé, že bude hůř. 
O hodinu později se voda rozlila už natolik, že silnice 
byla na uzavření. Povolal jsem jednotku hasičů 
z Dolních Jirčan. V této chvíli byl stav v ulici U Potoka 
kritický. Jirka Hofírek, který převzal velení obou jed-
notek, se ve vysokých „broďákách“ vydal po pás ve 
vodě budit a informovat lidi z okolních domů a zjiš-
ťovat, kolik osob a v jakém stavu se kde nachází. Bylo 
to hodně nebezpečné i proto, že naši hasiči dosud 
nemají k dispozici záchranářské vesty. Okolo 4 hodiny 
ráno se už ulicí nedalo projet ani hasičskou Liazkou. 

 � Jaká byla spolupráce se složkami státu a s míst-
ními hasiči?
Milan Vácha: Všichni naši domácí hasiči byli skvělí, 
nedovedu si představit, jak podobné situace řeší 
starostové obcí, kteří takové lidi nemají k dispozici. 
První dny jsme byli naprosto odkázáni na vlastní síly. 
Příkladem je chvíle, kdy jsem v sobotu večer po 
zaplavení silnice volal na linku 158 i Správu a údržbu 
silnic. Nikde mi nebyli schopni poradit ani pomoci. 
Musel jsem tedy rozhodnutí o uzavření krajské silnice 
vzít na vlastní bedra. Hasiči na centrále nám také 
říkali, že stav začíná být kritický na mnoha místech 
v republice, nemohou nám pomoci a máme dělat, 
co umíme. Nebýt našich hasičů, byla by situace 
beznadějná. Z povodňových dnů si bereme velké 
ponaučení i odhodlání jít i v budoucnu cestou vlastní 
soběstačnosti. Víme, co se osvědčilo i co nám chybělo. 
Plánujeme proto dokoupit řadu věcí včetně čerpadel, 
vest či broďáků, aby vybavení našich jednotek bylo 
na profesionální úrovni. 
Vlasta Málková: Další ukázkou, jak se nelze spoléhat 
na pomoc druhých, byla naše snaha o co nejrychlejší 
zajištění vysoušečů. Na operačním středisku hasič-
ského záchranného sboru, konkrétně povodňové 
lince, kde měli za úkol rozdělování těchto strojů, 
v neděli několik hodin nebrali telefon, na ostatních 

číslech nic nevěděli. Po několika emotivních hovorech 
se mi podařilo získat číslo na velitele, který sice 
vysoušeče slíbil, ale až na druhý den s tím, že je podle 
předpisů musí přivézt k nadřízené hasičské jednotce 
do Jílového. Byrokratický postup se nám podařilo 
překonat a vysoušeče jsme mohli rozvézt do psár-
ských domácností ještě v neděli večer, takže mezi 
povodní a začátkem likvidace škod bylo jen necelých 
24 hodin. Stejná situace nastala například s poruchou 
trafostanice na Babě, kdy byli na poruchové lince 
hluší k našim prosbám o překontrolování stavu 
a opravu. Teprve po velmi důrazných intervencích 
mohla být ve většině odpojených domácností obno-
vena dodávka elektrického proudu. Soběstační jsme 
museli být i při shánění pytlů a dalšího potřebného 
materiálu. Vše jsme řešili vlastními silami. Čekat na 
pomoc státu, dočkali bychom se až dávno po 
povodni.

 � V neděli se Psáry ocitly v televizním vysílání. 
Byla situace druhý den povodní tak kritická, že 
přilákala pozornost médií?
Milan Vácha: Cílem pozornosti dvou televizních 
štábů jsme se nestali naštěstí díky rozsahu škod, ale 
proto, že povodně v naší obci v podstatě začaly a byli 
jsme snad první, kdo uzavřel krajskou komunikaci. 
V  neděli ráno jsem svolal krizový štáb: Vlastu 
Málkovou, Petra Jaška, Martinu Běťákovou a Nikolu 
Alferyovou, a od té doby jsme se střídali v nonstop 
službách na obecním úřadě. Ve druhém patře v dět-
ském klubu Klubíčko našli zázemí k odpočinku 
a  přespání hasiči ze Zbirohu, které nám operační 
středisko poslalo v neděli na pomoc. V tu dobu se 
nám ozývala i řada místních občanů, kteří zjišťovali, 
zda mohou být nějak nápomocni, přinášeli balenou 
vodu a čisticí prostředky. Soudržnost lidí byla ohrom-
ná. V postižené oblasti jsme se snažili zajistit vše, co 
bylo potřeba: pitnou vodu, rozvážení prvotní pomoci, 
informovali jsme občany o vývoji situace. Řešili jsme 
také možnost evakuace, což ale nebylo ve finále 
potřeba využít. Byl jsem příjemně překvapen, do jaké 
míry se většina vodou postižených lidí starala sama 
o sebe. O mnohých z nich dodnes nevíme, protože 
si vše zařizovali sami. V neděli pozdě odpoledne bylo 
patrné, že voda opadává, a to poměrně rychle. 
V pondělí se začaly odstraňovat škody.

 � Řada lidí si jistě klade otázku, zda bylo a v bu-
doucnu je možné takové povodni předcházet.
Milan Vácha: Povodním tohoto typu a této razance 
není v lidských silách předcházet. V přirozeně rozli-
vovém území nelze ani budovat protipovodňové 
stěny. Naším cílem je udělat maximum, aby se 
v budoucnu minimalizovaly následky. Momentálně 
vyhodnocujeme všechny informace a zpracováváme 
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návrhy na krátkodobá, střednědobá a dlouhodobá 
řešení. Již za pár dní budeme mít k dispozici zpraco-
vaný generel splaškové kanalizace, který se připravuje 
již půl roku. Díky němu budeme vědět, jestli je systém 
v pořádku, nebo ne a zda jdou dělat nějaká smyslu-
plná opatření. 

S Povodím Vltavy máme domluvenu schůzku, na 
které budeme řešit nutnost jejich zvýšené péče 
o úpravu koryta Zahořanského potoka. 

Rádi bychom doplnili našim hasičům protipožární 
výbavu na úroveň jejich profesionálních kolegů. 

Na povodeň se mohou připravovat lidé i vlastními 
silami. Mohou vybudovat pevné podezdívky k plotům 
a mít připravené pytle s pískem. Je však nutné, aby 
se připravili všichni, protože jen ucelený řetěz zábran 
je může ochránit. V tomto ohledu chceme ve spolu-
práci s hasiči a majiteli objektů, které zasáhla povo-
deň, společně vypracovat plán individuálních proti-
povodňových opatření. Ta by měla následně mini-
malizovat ztráty na majetku našich občanů a zefek-
tivnit a zrychlit spolupráci hasičů a občanů v době 
povodní. 
Vlasta Málková: Do kategorie prevence spadá 
i možnost co nejrychleji informovat občany o rizicích, 
které je v nejbližší chvíli ohrožují. Již déle než rok 
nabízíme našim obyvatelům možnost zaregistrovat 
se k odebírání SMS, ve kterých mohou dostat veškeré 
aktuální informace. Zájem byl však dosud i přes četné 
výzvy na webu a v časopise mizivý. Zároveň by lidé 
měli v případě jakýchkoliv problémů směřovat svou 
pozornost na webové stránky obce, kde jsme i v době 
povodní uveřejňovali aktuální podrobné informace. 
V každém vydání zpravodaje otiskujeme kontakty 
na mobilní telefon starosty, můj i hasičů a přesto 
v  krizových chvílích lidé mnohdy nevědí, kam se 
obrátit. 

 � Tušíte již v tuto chvíli, jaké jsou škody na 
 majetku? 
Milan Vácha: Kromě fyzických osob, které budou 
své pojistné události řešit samostatně, má obec škody 
na infrastruktuře, zejména na vymletých a podemle-
tých silnicích. Problém nastal i s rybníkem Junčákem, 
který je dlouhodobě nevyužívaný a nachází se 
v katastrofálním stavu. Jeho hráz se stále ztenčuje 
a řešení budeme muset urychlit. 

 � Můžete� srovnat� povodně� z� roku� 2002� s� těmi�
 letošními?
Milan Vácha: Současné povodně byly na objem 
vody, která protekla vesnicí, větší, ale lidé i obec na 
ně byly už více připraveni. Přesto asi nikdo nečekal, 
že se vše po jedenácti letech zopakuje. Pokud však 
vezmeme v úvahu kombinaci extrémního počasí, 
dlouhodobého nerespektování přírody a zkušeností 
našich předků v péči o krajinu, je potřeba se na 
podobné situace připravit a smířit se s myšlenkou, 
že nelze kontrolovat přírodní živly, a díky tomu 
nehledat viníka jen na straně lidí. 

 � Jaké ponaučení jste si z letošních povodní 
 odnesli? 
Milan Vácha: Lidi se v naprosté většině chovali 
zodpovědně, ochotně, solidárně, z čehož mám velmi 
dobrý pocit. Povodeň prověřila také spolupráci hasičů 
a obce a my zjistili, že jsme schopni si i v takto kritic-
kých situacích pomoci vlastními silami, což je pro 
mne i všechny občany jistě dobrá zpráva. 
Vlasta Málková: Plně souhlasím se slovy pana sta-
rosty. V této krizové situaci jsme poznali, že dokážeme 
držet za jeden provaz a že se lidé nebojí pomoci 
jeden druhému. Naši hasiči opět potvrdili své schop-
nosti a obětavost. Pochopili jsme, že pomoci si 
musíme sami, ale máme mezi sebou dobrý tým lidí, 
který je ochotný nezištně pomáhat. 

Poděkování
Rádi bychom touto cestou poděkovali zaměst-

nancům obecního úřadu, hasičům a všem obča-
nům za obětavou a rychlou pomoc, jak finanční, 
materiální tak i fyzickou, kterou nám poskytli při 
odstraňování škod vzniklých při povodni. Jelikož 
bydlíme ve Psárech na návsi v bezprostřední 

blízkosti potoka, byl náš dům kompletně 
vytopen, a my se ocitli ve svízelné 

situaci.
Děkujeme všem, Šmerglovi

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

riích 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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Povodně očima hasičů
Jan Honek, JSDH Psáry

Povodně pro nás začaly v sobotu po 16 hodině, 
ve chvíli, kdy jsme se zrovna celí promočení vraceli 
z okresní soutěže v požárním sportu, kde ženy obsa-
dily druhé místo. Na žádost starosty jsme začali 
monitorovat potok a přetékající kanálové vpusti. 
Okolo jedenácté hodiny večer jsme začali pytlovat 
ohrožené nemovitosti a okolo půlnoci jsme povolali 
celou jednotku SDH Psáry. To jsme již čistili potok 
od naplavenin a rozebírali nebezpečné mosty. V půl 
třetí povolal starosta JSDH Dolní Jirčany, se kterými 
jsme spolupracovali až do nedělního večera. Čerpali 
jsme vodu, čistili dál potok a do nedělního dopoledne 
řídili dopravu, než jsme řízení předali policii. I tak 
nám však práci komplikovali neukáznění řidiči vozidel, 
kteří vjížděli do uzavřené oblasti. V neděli ráno jsme 
byli po konzultaci s velitelem stanice HZS Jílové 
Miroslavem Českým posíleni o HZS Zbiroh. 

Sobota i neděle přinesly řadu extrémních situací, 
které prověřovaly naši připravenost, osobní odhodlání 
a spolupráci všech zúčastněných. Asi nikdy nezapo-
menu na okamžik, kdy jsme v prudké průtrži rozebírali 

pražcový most, já uklouzl a spadl do rozvodněného 
potoka. Starosta obce Milan Vácha a Michal Molenda 
mne na poslední chvíli vytáhli. 

Po opadnutí vody začala ta nejhorší práce s odstra-
ňováním následků povodně zahrnující například 
čerpání vody ze sklepů, studní, mytí chodníků a silnic. 
Všichni hasiči dělali pro obyvatele zasažených domů 
maximum, a to i přes to, že například zasahující David 
Raušer a několik členů SDH Psáry, bydlících kolem 
potoka a na návsi, měli sami zatopené domy. Skončili 
jsme po šesti dnech ve čtvrtek a celkově se prací 
zúčastnilo 7 členů JSDHO, 5 členů SDH a nespočet 
dobrovolníků. Všichni byli úžasní, velký dík patří 
starostovi obce a veliteli družstva SDH Dolní Jirčany 
Jirkovi Hofírkovi. Poděkovat musím také našim rodi-
nám a kamarádům za dodávku teplých tekutin a jídla 
v průběhu prvních nejnáročnějších šestnácti hodin. 
Skvěle se o zasahující i postižené staral také obecní 
úřad.

Naší největší odměnou, kterou si z letošních 
povodní odnášíme, je vděk lidí, kterým jsme během 
povodní pomáhali. 

Bc. Miloslav Burián, JSDH Dolní Jirčany
Prvním impulsem bylo pro jirčanské hasiče volání 

starosty obce v sobotu okolo 2 hodiny ranní. Kluci 
byli na rozlučce se svobodou jednoho ze svých jílov-
ských kolegů. Naštěstí to s oslavami nijak nepřehnali 
a byli schopni přijet do Psár. Tam už na ně čekalo 
obrovské jezero vody v okolí Rubínu a první vytopené 
domy. Voda v potoce kulminovala a vše šlo strašně 
rychle. Jirka Hofírek převzal velení nad oběma jed-
notkami hasičských sborů v Psárech a  Dolních 
Jirčanech, v neděli poté i nad jednotkou ze Zbiroha, 
která nám přijela na pomoc. Všichni dobrovolní hasiči 
ze Psár i Dolních Jirčan byli v permanenci 24 hodin 
denně, a to nejen během záchranných prací v první 
kritické dny, ale i poté během likvidačních prací. 
Střídali jsme se ve směnách a zaměřovali se zejména 
na specializované a rizikové práce, které nejsou 
například v silách pracovní čety obecního úřadu. Bylo 
to zejména čerpání studní, pročišťování koryta potoka, 
rozřezávání nakloněných či padlých stromů. V úterý 
již nebyly Psáry v ohrožení, a tak jsme ještě navíc 
s dolnojirčanskou jednotkou jezdili do Vraného nad 
Vltavou, kde jsme veleli jednomu úseku při likvidač-
ních pracích. V průběhu povodňových dní v Psárech 
jsme museli řešit i velmi náročnou situaci, kterou byl 
požár elektroinstalace na Babě. Nejprve jsme museli 
vyčerpat jezero, které se vytvořilo okolo elektroskříně, 
a tu poté dohasit přístrojem. 

Jako perfektní se ukázala nejen vzájemná spolu-
práce všech dobrovolných hasičů, ale také spolupráce 
s obecním úřadem, zejména s Milanem Váchou 
a Vlastou Málkovou. Líbilo se mi, jak věci řešili přímo 
a uměli si rychle a účinně poradit se situacemi, kdy 
úřední postupy nadřízených orgánů byly příliš zdlou-
havé. Díky tomu jsme měli včas protipovodňové 
pytle, vysoušeče a další věci, které hasiči potřebovali 
– stravu či ubytování pro hasiče ze Zbirohu. Ve srov-
nání s jinými obcemi či městy se většinu následků 

povodní podařilo zlikvidovat v řádu dnů, jinde ještě 
po 10 dnech s likvidací ani nezačali. U nás byly ihned 
k dispozici kontejnery, voda, kropičky i svozové vozy. 

Starostu si cením i za další krok, který byl pro vývoj 
povodní v naší obci zcela zásadní. Pro vysvětlení 
situace je potřeba uvést, že naše obec má dvě hasičské 
jednotky. Psárská JPO je v kategorii číslo 5, což 

znamená, že její působnost je v obci. Jirčanská jed-
notka je v kategorii JPO 3, tzn., že je určena pro zásahy 
v obci a okolí. Na pokyn operačního důstojníka HZDS 
v Kladně vyjíždíme například do Jesenice, Vestce atd. 
Protože v Kladně neznají místní zvyklosti, dostali jsme 
v neděli během nejhorší povodňové situace pokyn 
jet do Okrouhla na likvidaci padlého stromu, což 
z pohledu naší obce nebylo vůbec prioritní. Starosta 
v pozici zřizovatele této jednotky má právo veta 
a naštěstí rozhodl, že jednotky je potřeba zde. 

Letošní voda potvrdila, že největší riziko v našich 
obcích není v požárech, ale ve vodě, a na to je potřeba 
zaměřit naši pozornost do budoucna. Jak se říká, 
povodeň odplavuje staré věci a dává vzniknout 
novým velitelům a novým progresivním metodám 
a myšlenkám. Rád bych na tomto místě vyzdvihl 
právě práci Jirky Hofírka, který měl na starosti řízení 
všech jednotek a zvládl to na výbornou. Zúročil tak 
i své zkušenosti z povodní v roce 2002, kdy jsme ještě 
neměli tak dobré vybavení. Prověření techniky i lidí 
bylo skvělé a je na místě konstatovat, že takhle by 
to mělo fungovat v každé obci, aby hasiči nebyli jen 
pro okrasu. Cílem je hasiče profesionalizovat, protože 
tato investice do vybavení i jejich výcviku se obci 
mnohonásobně vrátí. 

Velký dík patří:
 y JSDH Psáry a Dolní Jirčany a HZS Zbiroh 
– bez všech hasičů, kteří se obětavě 
podíleli na záchranných a likvidačních 
pracích bychom se neobešli a následky 
povodní by byly nesrovnatelně horší,

 y krizovému štábu, který od nedělního 
rána držel 24  hodinovou pohotovost 
a koordinoval postup všech prací,
y místním obyvatelům – již od nedělního rána 

nabízeli místní obyvatele zcela nezištně svou 
pomoc, nosili na úřad balenou vodu, čisticí 
a  úklidové prostředky, gumové rukavice, ale 
dostali jsme například i schody na půdu do 
zaplaveného domu. Někteří pomáhali i finančně 
svým spoluobčanům postiženým povodní,

 y pracovní četě OÚ – za pomoc při záchranných 
a likvidačních pracích,

 y veliteli hasičů z Jílového panu Českému za 
pomoc s dodáním vysoušečů,

 y ROPID – bleskově reagoval na naše pokyny, 
autobusy přestaly jezdit a naopak po zprůjezd-
nění silnice se již v pondělí ráno lidé mohli bez 
problémů dostat do práce,
y  RUMPOLD – firma přistavila kontejnery, do 

kterých mohli lidé odkládat poškozené věci. 

Obcí projížděl vůz s drtičkou odpadu a přímo 
od plotů domů vše odvážel,
y VHS – zajišťovali pravidelné odběry vody 
z lokality na Štědříku, která je napojena 
na vrty v Tondachu. Voda byla sice pitná, 
ale díky většímu obsahu železa kalná. Obcí 

projížděla cisterna s pitnou vodou. Na návsi 
byla pro obyvatele cisterna přistavena, takže 

v žádné oblasti nebyla přerušena dodávka pitné 
vody,

 y TONDACH – umožnil bezúplatné uložení vytě-
žených naplavenin z koryt potoků ze Psár ve 
svém areálu. Školní kuchyni zásoboval desítkami 
litrů balené vody,

 y SUDOP – firma poslala již během víkendu statika 
na posouzení vodou podemletého domu,

 y policii – řídila dopravu během uzávěrky krajské 
silnice,

 y místním podnikatelům – řada z nich nabídla 
svou pomoc a například i těžkou techniku, kterou 
jejich firmy disponují,

 y všem, kteří poskytli své fotografie z povodní 
pro  Psárský zpravodaj a obecní web,

 y všem ostatním, které jsme nejmenovali a podí-
leli se jakýmkoliv dílem na záchranných či likvi-
dačních pracích.

D
E

Hasiči při jedné z mála chvil odpočinku během 
povodní. Sedící – Michal Raušer (Jirčany), stojící – 
Jan Honek (Psáry), Jiří Hofírek (Jirčany), p. Hrábek 
(Psáry) a p. Jiří Kříž (Psáry).
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Pravěký dětský den v Jirčanech
aneb Umíme se veselit i přes povodně

Letošní 1. červen vůbec nepřipomínal den dětí. Nejen naší obcí se valily proudy vody a lidé měli jiné starosti 
než dětské veselice. Většina obcí z pochopitelných důvodů dětské dny hromadně rušila nebo odkládala. Této 
skutečnosti jsme si byli vědomi a zamýšleli se nad tím, jestli i my nemáme místo dětského dne zorganizovat 
brigádu na pomoc postiženým povodní. 

I přes tyto úvahy jsme se nakonec rozhodli dětský 
den v sobotu 8. 6. uspořádat a upřednostnit tak děti, 
které se na něj těšily. Pro rodiče a naše občany jsme 
chtěli připravit trochu rozptýlení a oddechu od 
tíživých starostí. A troufám si říci, že se to podařilo. 
Po celý den panovala uvolněná, pohodová a přátelská 

atmosféra a děti se opravdu vyřá-
dily. Určitě k tomu přispělo letošní 
téma pravěk, mnozí byli od pralidí 
opravdu k nerozeznání.

Úkolem každého soutěžícího 
bylo získat maximálně 6 mamutích 
klů a poukázku na mamutí pečínku. 
Nejdříve jsme prověřili znalosti dětí 
o dinosaurech v  Dinoparku, poté se 
závodníci mohli projet v „pravém“ autě 
známé rodiny Flinstoneových. Třetí disciplí-
nou byli Strážci ohně, kde musely děti překonat 
strach ze „zlých“ pralidí a odnést mamutí kel. Unikátní 
byla disciplína Lov mamutů, která měla hodně blízko 
ke skutečnému lovu. V páté disciplíně navštívili 
soutěžící pravěké obydlí, kde mohli uplatnit své 
znalosti o našich prapředcích. Jedním z vrcholů 
dětského dne byla Cesta do pravěku, která nadzvedla 
adrenalin malých i větších do vrcholných výšin. 

Kromě soutěžních disciplín byly v obležení dětí 
i 4 skákací hrady a hlavně letošní novinka – zookoutek 
s exotickými zvířaty, kde jsme si mohli připadat jako 
mezi pravěkými ještěry. Tradiční součástí byly výtvar-
né dílny, popelářský vůz, stánky s občerstvením, 

malování na obličej i živá kapela.
Za toto všechno a navíc příjemnou atmosféru 

mohou především:
Petr Jaško, Eva Jašková, Petra Jašková, Martina 

Jašková, Renata Jašková, Štěpán Urban, Petr Huspenina, 
Michal Kolda, Nikola Krčilová, Vlasta Málková, Lukáš 

Málek, Jan Heřman, Markéta 
Bejdová, Jana Zahajská, Petr Vítek, 
Roman Páral, Václav Kolafa, David 
Skořepa, Pavel Baxa, Jakub Piskora, 
Jan Celner, Patrik Hájek, Martina 

Běťáková, Monika Birnerová, Šárka 
+ Jirka Olmerovi, Helena Olmerová, 

Irena Omastová, Alexandra Sedláčková, 
Jana Novotná, Jakub Omasta, Renata 

Kopanicová.
Okolo 250 soutěžících dětí nám dodalo 

chuť uspořádat podobnou akci i  příští rok, to 
bychom pak chtěli především snížit fronty jak u někte-
rých disciplín, tak u občerstvení. Každý dětský účastník 
si odnesl na závěr zaslouženou odměnu, pro nás byly 
odměnou dětské úsměvy. 

Nesmí zde chybět poděkování nejen organizáto-
rům skládajících se z členů a přátel SK Čechoslovanu, 
ale také sponzorům: obec Psáry, BravoTrade s. r. o., 
Vlasta�Málková�–�Čarovné�bylinky,�Klub�Předškoláček,�
Tenis Olten Czech, Angličtina Wills, MUDr. Jaroslav 
Sokol,�Hospůdka�„Na�Hřišti“,�Klarp�s.�r.�o.�

Tak příští rok znovu!
Petr Jaško

Oslava Dne dětí v Psárech
Snad každá vesnice začátkem června přichystá 

pro děti oslavu. Každá po svém a trochu jinak. A děti 
během víkendu postupně navštíví oslavu „doma“, 
a pokud to stihnou, tak zavítají i do okolních obcí. 
Ne jinak tomu bylo i ve Psárech. V sobotu 15. června 
připravili místní hasiči a sportovci pro děti a jejich 
rodiče odpoledne plné her a zábavy. Na startu dostalo 
každé děcko formulář s čísly disciplín, které postupně 
absolvovalo. Za zdárné absolvování každé disciplíny 
mu byla věnována nějaká odměna, tu sladkost, tam 
hračka. V poklidném tempu si děti zkusily přenést 
vajíčko na lžíci přes lávku, zaskákaly si v pytlích, 
zastřílely na terč ze vzduchovky, pokusily se chytnout 
rybu, vůbec nevadilo, že byla papírová. Velké oblibě 
se těšily hasičské stříkačky, které v parném odpoledni 
posloužily ke zchlazení účastníků. Na závěr si každé 
dítě vylosovalo prémii ve formě dárku z velké 
loterie. 

Zpestřením odpoledne byla jízda na konících 
a  možnost se vyfotit s pravým hadem škrtičem. 
Samozřejmě nemohlo chybět ani malování na obličej, 

u kterého byla ta největší fronta. Na každé z dětí se 
ale dostalo. 

Není možné zavděčit se všem, ale pozitivní reakce 
dětí nám dávají chuť do organizování příští oslavy. 
Vychytáme několik much, poučíme se z nedostatků 
a příští rok určitě přijdeme i s něčím novým. Moc 
děkuji všem dobrovolníkům, kteří nám s přípravami 
a oslavou samotnou pomohli, pomoc přišla i od těch, 
kteří ani netušili, že nám pomoct jdou.

Ing. Ivo Vondráček
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Mgr. Jakub Adámek

Psárská pekárna se otevírá
Domov Laguna Psáry se již po dlouhá desetiletí snaží o to, aby jeho klienti trávili co nejvíce času smysluplně 

a žili naplněný a co nejvíce plnohodnotný život. Většina z nich je už v současné době dospělými lidmi a není 
proto přirozené veškerý čas trávit uměle vytvořenou aktivitou, hrou a zábavou. Smyslem života každého 
z  nás je práce. Smysluplná práce, ze které máme potěšení, radost, naplňuje náš život, přináší uspokojení 
a jsme za ni finančně ohodnoceni mzdou. 

Považuji v tomto směru myšlení Domova Laguna, 
zejména v době minulé, za velmi nadčasové a pro-
gresivní. První klient byl zaměstnán na volném trhu 
práce již v roce 1983 v cihelně na Radlíku, později 
v cihelně v Dolních Jirčanech. Postupem doby jsme 
dokázali na volném trhu práce začlenit až 12 našich 
nejschopnějších klientů. 

Najít vhodná pracovní místa pro lidi se zdravotním 
omezením je velmi složité. Musí se přihlédnout 
k mnoha skutečnostem, které úspěšnost pracovního 
začlenění ovlivňují. Mezi důležité patří dostupnost 
a bezpečnost pracovního místa z hlediska dopravního, 
vhodnost pracovní činnosti vzhledem ke zdravotním 
omezením klientů, náročnost vykonávané práce. Pro 
úspěšné zapojení lidí se zdravotním postižením je 
nejdůležitější přístup pracovního kolektivu, do kte-
rého přicházejí. V tomto směru máme velké štěstí, 
protože se nám vždy podařilo najít lidi, díky kterým 
se mohou naši klienti bez větších obtíží začlenit mezi 
zaměstnance bez postižení. Pracují či pracovali 
zejména v pomocných pracovních pozicích – pomoc-
ný dělník v cihelně, pomocný dělník na pile v Jílovém 
u pana Kahouna, uklízečka v Domově pro seniory 

v Jílovém, závozník u pana Nováka, pomocný dělník 
ve stavební firmě Moravec–Borový, uklízečka v restau-
raci Rubín, uklízečka ve firmě Explosive, pomocní 
dělníci ve firmě Glynwed ve Vestci. Všechny jmeno-
vané firmy vytvořily příznivé pracovní podmínky. 
Díky pochopení a vstřícnosti kolektivů se mohli 
úspěšně začlenit. Všem zaměstnancům těchto firem 
patří velké poděkování. 

V Domově Laguna jsou i klienti, kteří mají vypěs-
tované pracovní návyky, ale jejich pracovní doved-
nosti nedosahují takové úrovně, aby se mohli uplatnit 
v zaměstnání mimo domov a bez pracovního asis-
tenta. Proto jsme využili příležitosti uskutečnit projekt 
z ROP Nuts 2 Střední Čechy a zakoupili jsme bývalý 
dům služeb na psárské návsi. Budovu jsme přestavěli 
na chráněnou pekařskou dílnu a chráněné bydlení. 
Bohužel se během realizace projektu objevila spousta 
problémů, které celý plánovaný harmonogram pro-
dloužily. V současné době je vše vyřešené a do konce 
měsíce června 2013 dojde k vydání kolaudačního 
rozhodnutí a Domov Laguna bude objekt od srpna 
2013 využívat k plánovanému účelu – začlenění osob 
s postižením do pracovního procesu. 

Co v Centru integrace připravujeme?

Psárská pekárna Laguna
Hlavním cílem zřízení pekárny je zaměstnání 

16 osob s postižením z řad našich současných klientů 
a osob se zdravotním postižením, žijících v našem 
okolí. Klienti budou v pekárně vykonávat odborné 
práce – koulení těsta, válení rohlíků, prodej, rozvážku 
pečiva a pomocné práce – úklid provozních místností, 
mytí náčiní, pomůcek, beden, otírání plechů. Na 
odbornost výroby bude dohlížet provozní pekař 
a dále zde budou zaměstnáni dva pekaři jako pracovní 
asistenti. Součástí pekárny bude i prodejna pečiva. 
Předpokládáme, že otevírací doba bude v pracovní 
dny od 6.00 hod. do 19. 00 hod, v sobotu a neděli 

od 7.00 hod. do 12.00 hod. 
Prodej bude organizován i for-
mou roznášky v obou obcích.

Čeká nás samozřejmě vyřešit 
ještě řadu problémů. Nemáme 
v tomto druhu podnikání zku-
šenosti a navíc nám není sou-
časná ekonomická situace roz-
hodně nakloněna. Budu rád, 
když nám budete fandit a držet 
palce, zejména v začátcích 
provozu. 
Chráněné bydlení Domova 
Laguna Psáry

Součástí projektu a i rekon-
struované stavby je vybudova-

né chráněné bydlení pro 8 klientů. Tato sociální služba 
umožňuje lidem s postižením žít život stejně jako 
my ostatní. V prvním patře budovy jsou jednolůžkové 
a dvoulůžkové pokoje, koupelny a WC a společná 
obývací kuchyň. Abychom mohli uvést tuto novou 
sociální službu v život, chybí nám finanční prostředky 
na vybavení nových obytných prostor. Proto Vás 
touto cestou oslovujeme, vážení spoluobčané, 
s prosbou o finanční či věcný dar, který bychom mohli 
použít na zařízení těchto prostor. Budeme vděčni 
i za použitý, ale funkční nábytek. Předem všem dár-
cům děkujeme. 
Kontakt na Domov Laguna: tel. 241 940 609, 
e-mail: lagunapsary@volny.cz

Fotosoutěž na téma „Život�a zábava�v�obci“
V letošním roce jsme díky velkému zájmu našich občanů o fotosoutěž na téma „Obec, jak ji neznáme“ 

vytvořili krásný a historicky první obecní kalendář, za což všem děkujeme. Abychom z jedné akce mohli 
vytvořit tradici, rozhodli jsme se vypsat druhý ročník fotosou-
těže, tentokrát na téma „Život a zábava v obci“. 

Fotografie nám můžete zasílat 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 vítězných fotografií bude opět 
sestaven obecní kalendář a jejich 
autoři budou odměněni zajímavými 
cenami.

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

POZOR! TERMÍN UZÁVĚRKY SE BLÍŽÍ!
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Sociální komise Vlasta Málková, místostarostka  
a předsedkyně sociální komise

OLYMPIC Zveme Vás 8. října 2013 do kamenického kulturního 
centra, které během letních měsíců projde rekon-
strukcí, na koncert Petra Jandy a skupiny 
OLYMPIC. Doprava autobusem bude pro naše 
občany opět zdarma, pokud bude alespoň 
20 zájemců.
K dispozici jsou lístky ke stání za 400 Kč (sleva – cena 
v pokladně 450 Kč). Vstupenky jsou k zakoupení 
v pokladně obecního úřadu u paní Šimkové v úřed-
ních hodinách. 

To dobré se má opakovat aneb Pohádkový les podruhé
Líbil se Vám loňský první ročník Pohádkového lesa 

v  Dolních Jirčanech? Pokud ano, přivítejte s námi 
ročník druhý. 

Přestože Pohádkový les 2013 se koná až 7. září 
2013, pro organizační tým jsou již všechny přípravné 
práce v plném proudu. 

Opět se můžete těšit na 20 zcela originálních 
stanovišť rozmístěných po psárských a dolnojirčan-
ských hvozdech. Trasa bude tematicky rozdělena na 
trasu pro mladší a starší, kde si dle věku nebo zamě-
ření pohádek, legend a příběhů vybere snad úplně 
každý. Žádná profesionální agentura, ale pouze tým 
nadšenců, jež věnuje a ještě několik měsíců bude 
věnovat veškerý svůj volný čas malování kulis, šití 
kostýmů, přípravě odměn a vůbec funkčnímu zajištění 
celé cesty. Vy a Vaše děti tak budete moci obdivovat 
zcela jedinečné kulisy, obrázky a kostýmy z rukou 
Ing. Lenky Málkové, které jsou připravovány pouze 
pro tuto akci, plnit úkoly na stanovištích, která jsou 
dílem Mgr. Martiny Jedličkové a Ing. Ilony Březkové, 
a zcela dle hesla „co les, to unikát“ se ani jedno sta-
noviště, ani jeden úkol neopakují z loňského roku. 
Čeká Vás tedy opět něco naprosto nového!!!

Pohádkový les by se ale vůbec neobešel bez 
organizačního zajištění paní místostarostky Vlasty 
Málkové, která opět plní funkci „kancléře“ této akce, 
a Mgr. Martina Běťáková zapojuje další spolupořá-
dající subjekt – MŠ a ZŠ Psáry.

Opakuje se systém registrací na daný čas, který se 
pro všechny akce pořádané tímto týmem velmi 
osvědčil, a zavádíme ho proto i letos. Výběrem času 
pro Váš start si rezervujete jistotu, že nemusíte stát 
ve frontě čekatelů, a třeba i to, že Vaše děti půjdou 
se skupinkou kamarádů registrovaných na stejný čas. 

Zároveň se opakuje výše startovného – 50 Kč za 
dítě, přičemž veškerý výtěžek z akce bude zcela dle 
tradice rozdělen mezi MŠ a ZŠ Psáry a MC Pohádka. 
O celkové výši výtěžku a rozdělení budete opět 
informováni na webových stránkách těchto subjektů 
a v Psárském zpravodaji. 

Co tedy dodat? Snad jen: Vstupte s námi do světa 
Bleska McQueena, Sněhurky a sedmi trpaslíků, hle-
dejte Smolíčka pacholíčka, starší si snad poradí 
s lanovými nástrahami Ninja Go, zvládnou Gandalfovy 
hádanky a třeba budou silnější než Obelix.

Veškeré upřesňující informace Vám přinese srp-
nový Psárský zpravodaj, registrace na adresách 
 www. psary.cz a www.skolapsary.cz budou funkční 
v nejbližších dnech. 

Hledáme dobrovolníky 
a sponzory

Stále hledáme dobrovolníky na jednotlivá 
stanoviště na místa pohádkových postaviček, 
jejich seznam je umístěn na www.psary.cz. 
Hledáme sponzory, kteří nám mohou pomoci se 
zajištěním odměn pro děti v cíli či na stanovištích. 
Pokud se rozhodnete pomoci, kontaktujte prosím 
paní místostarostku Vlastu Málkovou.

Cvičení pro seniory
Oblíbené cvičení pro seniory, které pořádá obecní 

úřad již dva roky v prostorách Domova Laguna Psáry, 
bude pokračovat dalším ročníkem od září 2013. 
Kurzy budou zahájeny v pondělí 9. září v původních 
časech, tj. v 9.15 a 10.30 hod. 

Pokud s námi již pravidelně cvičíte nebo si zacvičit 
chcete, můžete se přihlásit do 31. srpna u paní 
Šimkové na obecním úřadu. Cena kurzu na 5 měsíců 
je 1000 Kč.

S přihlášením neváhejte, počet míst je omezen.

Antonín Absolon 75

Blažena Cerhonková 75

Otakar Nejedlý 75

Hana Slabihoudková 75

Cyril Budáč 70

Otakar Klikorka 70
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Blahopřejeme našim občanům,  
kteří v červenci a srpnu  
oslaví významné životní 
jubileum
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Pálení čarodějnic pod skálou 
Vápenka

Na filipojakubskou noc jsme s přáteli uspořádali 
pod skálou Vápenka v Psárech již tradiční pálení 
čarodějnic. Několikatýdenní přípravy sice nakonec 
nebyly korunovány slunečným počasím, i přes deš-
ťové přeháňky však tuto akci navštívila spousta lidí. 
Nejprve přišly ke slovu hry pro děti, poté byly vyhlá-
šeny vítězové soutěže o nejlepší čarodějnickou 
masku, kterým předala ceny místostarostka Málková, 
a se soumrakem došlo k zapálení hranice, která hořela 
až do ranních hodin. Po celou dobu byl návštěvníkům 
k dispozici malý ohýnek na opečení buřtů a stánek, 
který nabízel nejen nápoje, ale také buřty a letos 
poprvé i živáňskou směs, po které se jen zaprášilo. 
Před půlnocí nás sice postihl výpadek proudu, pro-
blém však pohotově vyřešili psárští hasiči, kteří nám 
zapůjčili dieselagregát. 

Pálení čarodějnic pod Vápenkou je jedna z mála 
událostí, která není organizována žádným spolkem 
ani místním podnikem, proto tato akce nedostává 
žádné dotace. Tato akce by se tak nemohla konat 
bez vstřícnosti některých vlastníků lesů, kteří nám 
umožnili ve svých revírech vytěžit soušky, ani bez 
pomoci Jakuba Adámka a Pavla Řípy, kteří nám 
pomohli odvézt dřevo pod skálu, a konečně ani bez 
psárských dobrovolných hasičů, kteří dohlíželi na 

hořící hranici. Proto jim patří náš dík stejně jako všem 
dalším, kteří se na pořádání této události podíleli. 

Tomáš Maxa

Déšť čarodějnice nezastavil
Tradiční pálení čarodějnic se i letos konalo 

v Dolních Jirčanech u hospůdky „Na hřišti“.
Lidé se zde začali scházet již po 17. hodině. Všichni 

se těšili, že po dlouhé zimě společně stráví hezký 
večer a noc při studeném pivečku, dobrém jídle a živé 
hudbě v podání skupiny Fishmeni.

Před 18.00 hodinou se na novém multifunkčním 
hřišti sešli volejbalisté oddílu SK Čechoslovan, kteří 
vyzvali volejbalisty z celé vesnice a odehráli tak první 
čarodějnický volejbalový turnaj. Byl to spíše „sranda 
match“, kde nikdo nevyhrál ani neprohrál. Hrálo se 
až do setmění a zapálení ohně. Každý hráč byl odmě-
něn mini špekáčkem.

Každoročně se pálení čarodějnic účastní i naši 
nejmenší spoluobčané. Pro všechny byly připraveny 
buřty zdarma, které zajistila Hospůdka Na hřišti, 
a soutěžilo se o nejhezčí masku. Odměny pro malé 
čarodějnice a čaroděje měla připraveny naše obec, 
kterou zastupovala paní místostarostka Málková 
a spolu s porotou vybírala a hodnotila nejlepší masky. 
Zde se ukázala tvořivost a nápaditost rodičů i dětí. 
Prvních pět míst bylo ohodnoceno čarodějnickými 
klobouky, které se všem moc líbily. Odměněny byly 
všechny děti a z dárečků měly radost. Dokázaly nám 
to svým smíchem a tancem. Zatančila dokonce 
i nejmladší „čarodějnice“, dvouletá Vanesska, která 
úspěšně napodobovala starší děti, dokud ji maminka 
z parketu neodnesla v náruči.

Překvapením večera bylo vystoupení orientální 
tanečnice, kterou obdivovali nejen dospělí, ale i děti. 
Zejména děvčata se snažila některé taneční variace 
opakovat. I přes hustý déšť nám tanečnice Kateřina 
věnovala přídavek.

Celý večer se vydařil, i když počasí nebylo doko-
nalé. Přesto byl venkovní parket plný až do druhé 
hodiny ranní, kdy zazněla poslední písnička skupiny 
Fishmeni.

Romana Hájková

Stalo se

 Velká soutěž o nejlepší čarodějnickou masku 
v  Dolních Jirčanech a Psárech, kterou vyhlásila 
obec a připravila pro malé čaroděje a čarodějnice 
krásné ceny, se setkala s velkým ohlasem a přilá-
kala řadu malých i velkých pohádkových bytostí.

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 14–18 týdnů – cena 149–170 Kč/ks – 
v začátku snášky 178 Kč/ks.
Prodeje se uskuteční: v pátek 26. července 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 15–22 Kč/ks.

Prodej slepiček

● certifikovaný realitní makléř nově pro oblast
     PSÁRY, JIRČANY, JESENICE a okolí
● prodej, pronájem RD, bytů a pozemků
● řeším i náročné případy (vč. exekuce)
● bydlím tu s Vámi

Ing. Roman Štípek

Domus

VŠE VYŘEŠÍM ZA VÁS!
Mobil: 608 014 643

E-mail: roman.stipek@re-max.cz
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 Jde (si) hrát i bez míče
Nedávno vzniklý volejbalový oddíl při 

SK Čechoslovan Dolní Jirčany má za sebou další akci. 
Tentokrát nikoliv sportovní, ale obecně 
prospěšnou – čištění horního toku 

Záhořanského potoka v úseku rybník Lůžek směrem 
proti proudu, až k bezejmennému rybníčku na kři-
žovatce ulic K Lůžku, Horní a K Hlásovu.

Volejbalisté, ve spolupráci s dalšími občany doká-
zali za sobotu vrchovatě zaplnit nalezeným odpadem 
dva velkoobjemové kontejnery, několik desítek pytlů 
a ještě připravit palivo pro oheň na čarodějnice.

Všichni ze zúčastněných se shodují, že „probrigá-
dovaná“ sobota za to stála, a že příští rok určitě 
přijdou zase. Poděkování patří v první řadě Štěpánu 
Urbanovi, který byl hlavním iniciátorem a tahounem 
celé akce a také Petru Jaškovi, který zařídil od obce 
kontejnery i pytle na odpad. 

Farmářské trhy  
a Indiánská zkouška odvahy

Druhé farmářské trhy se letos díky počasí příliš 
nepovedly. Celý předchozí den bez přestání pršelo, 
sucho neslibovali meteorologové ani na sobotu, tedy 
den konání trhů. Někteří trhovci se deště zalekli, 
a proto bylo stánků mnohem méně než v loňském 
roce. Radost nám ale udělaly děti, jejichž vystoupení 
byla úžasná i přes nepřízeň počasí. Na oplátku jsme 
pro děti pozvali šikovné malířky, které barvami na 
obličej měnily děti na pohádkové bytosti. V 18 hodin 
trhy i vystoupení dětí skončily a my jsme se přesunuli 
k rybníku Kukaláku, kde už vrcholily přípravy na 
dětskou bojovku v indiánském duchu a nad lesem 
se tyčilo osmimetrové teepee. Děti vyrážely za dob-
rodružstvím postupně od 20 hod. a poslední se 
z lesa vracely po 23 hodině. Tentokrát se 
počasí zaleklo připravených strašidelných 
nástrah na cestě a díky šamanskému 
umění Indiánů přestalo pršet, a přes-
tože děti i dospělí byli po návratu 
z  dobrodružné cesty obaleni blá-
tem, spokojené úsměvy dávaly 
znát, že si to možná právě pro ten 
netradiční terén užili.

O tom, že se i tento druh z řady 
dětských akcí – tentokrát noční – 
vydařil, svědčí i dotaz dětí probíha-
jících cílem: „A co bude příští rok?“ 

Děkuji Všem, kteří pomáhali na 
trzích i s vystoupením dětí, rodičům za 
trpělivost a za dobrou náladu i přes kom-
plikace, které nás tímto dnem provázely.

Děkuji našemu týmu ve složení Martina Jedličková, 
Lenka Málková, Ilona Březková, Martina Běťáková 

a  Ondřej Kracman za přípravu této vydařené 
večerní Indiánské zkoušky odvahy. Také 

všem dobrovolníkům za ochotu a čas 
věnovaný této akci. Nezalekli se bláta, 

kaluží ani deště, a pro děti jsme tak 
mohli vytvořit jedinečný zážitek. 
O nadšení dobrovolníků pro hovoří 
i účast skvělé Martiny Komrskové, 
která, byť zraněná na hasičských 
závodech a jistě v nemalých boles-
tech, večer v kostýmu indiánky 
proháněla s dětmi bizony po lukách 
a prériích.

Děkuji také panu Kukalovi, majiteli 
rybníka Kukaláku, který nám pravidel-

ně na naše akce dává svolení k využití 
pozemku a tím nás podporuje. 

Zahrady od středověku 
po současnost

Minulé setkání seniorů proběhlo v trochu jiném 
duchu než obvykle. Byl týden po povodních a naši 
obyvatelé, zejména v zatopených lokalitách, měli 
mnoho starostí s likvidací škod. Mile nás proto pře-
kvapilo, kolik lidí si přišlo poslechnout vyprávění paní 
Svobodové, která připravila krásnou přednášku a k ní 
doprovodnou prezentaci na téma zahrady. Dozvěděli 
jsme se, jak zahrady vypadaly už od nepaměti, za 
jakým účelem vznikaly, proč převažoval užitný prvek 
nad okrasným. Přes středověk a klášterní zahrady 
jsme se dostali až k renesanci, která dala více prostoru 
kráse, reprezentaci a pravidelnému geometrickému 
členění zahrad. 

Navštívili jsme také zahrady barokní, podívali jsme 
se kromě Čech do Francie a Anglie, ale i do exotických 
zemí. Prostě jsme během dvou hodin procestovali 
svět a na chvíli si odpočali od starostí a reality, která 
na nás čekala za okny obecního úřadu.

Děkuji členkám sociální komise za přípravu pohoš-
tění, paní Svobodové za pečlivou přípravu přednášky, 
všem posluchačkám za účast a budu se těšit na další 
setkání během září, o kterém Vás budeme informovat 
v příštím vydání Psárského zpravodaje. 

Stalo se
Vlasta Málková

D
E
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Z deníku obecní policie
V dubnu a květnu odhalili strážníci na území obce Psáry a místní části Dolní Jirčany 215 přestupků 

 spáchaných porušením pravidel silničního provozu, zejména překročením nejvyšší povolené rychlosti.

 y 14. 4. v 11.45 hod. přijala hlídka OP žádost o sou-
činnost od Policie ČR při zajištění místa oznáme-
ného požáru v lokalitě Baba II v Dolních Jirčanech, 
kde došlo na pozemku rodinného domu ke 
vznícení porostu v důsledku spalování shrabaných 
travin. Majitelka za pomoci sousedů požár ještě 
před příjezdem hasičů uhasila. Žádná škoda na 
majetku nevznikla.

 y 18. 4. v dopoledních hodinách v obci Psáry 
zajišťovali strážníci bezpečnost silničního provozu 
usměrňováním dopravy v souvislosti s plánovanou 
údržbou kanálových vpustí s vyústěním na hlavní 
silnici.

 y 25. 4. v 8.00 hod. přijali strážníci oznámení o krá-
deži okapů z budovy rodinného domu v ul. 
Mechová v místní části Dolní Jirčany neznámým 
pachatelem. Z důvodu podezření ze spáchání 
trestného činu byla věc předána Policii ČR k dal-
šímu šetření.

 y 25. 4. ve 14.00 hod. řešili strážníci okolnosti 
oznámení občana z obce Psáry, týkající se vyhlou-
bené zeminy na jeho pozemku. Jak se následně 
ukázalo, šlo o vytvoření odtokového kanálu za 
účelem zabránění podmáčení plotu a přilehlé 
travnaté plochy jeho sousedem. Během řešení 
události došlo ke vzájemné dohodě obou 
sousedů.

 y 4. 5. ve 22.00 hod. v obci Psáry v ulicích Pražská 
a Na Vápence strážníci usadili na místa víka kaná-
lových vpustí, které předtím vytlačila voda 
v důsledku záplavy.

 y 10. 5. ve 23.00 hod. v ul. Horní v místní části Dolní 
Jirčany byly zjištěny plastové kontejnery rozházené 
po ulici neznámým pachatelem. Jeden z kontej-
nerů byl vhozený do rybníka. Ten si jeho majitel 
již sám vytáhl, ostatní kontejnery si taktéž převzali 
jejich majitelé.

 y 18. 5. ve 20.15 hod. v obci Psáry převzali strážníci 
od nálezkyně psa černého labradora, kterého 
umístili do pohotovostního kotce. Pes byl následně 
předán svému majiteli. Událost byla řešena jako 
přestupek.

 y 25. 5. v 17.00 hod. v obci Psáry v ulici Psárská 
bylo zjištěno odkryté víko kanálové vpusti, která 

tak tvořila nebezpečnou překážku silničního pro-
vozu. Strážníci na místě ocelové víko usadili zpět.

 y 28. 5. v 19.00 hod. v obci Psáry v ulici Jílovská 
bylo zjištěno odkryté víko kanálové vpusti, která 
tak tvořila nebezpečnou překážku silničního pro-
vozu. Jelikož v důsledku poškození okraje vpusti 
nebylo možné víko osadit zpět, strážníci překážku 
silničního provozu řádně označili a oznámili Policii 
ČR.

 y 30. 5. v 01.30 hod. v místní části Dolní Jirčany 
v ul. Horní nalezli strážníci odložené dětské jízdní 
kolo, které následně předali příslušnému odboru 
OÚ Psáry.

 y 2. 6. od časných ranních hodin zajišťovali strážníci 
v součinnosti s hasiči zatopené komunikace 
v důsledku záplavy v obci Psáry a místní části Dolní 
Jirčany. 

Jiří Hykl, vedoucí Obecní policie Jesenice

Výlet na dobříšský zámek
Vzhledem ke špatnému počasí posledních dní 

jsem měla velké obavy, jak dopadne plánovaný výlet 
na Dobříš. Nechtělo se mi ani věřit předpovědi, která 
slibovala na den výletu, úterý 28. května, zlepšení. 
Asi nás tam nahoře někdo vyslyšel a nejen počasí, 
ale i vše ostatní vyšlo, jak nejlépe mohlo.

Prohlídka zámku byla i díky příjemné průvodkyni 
velice zajímavá. Dozvěděli jsme se vše o historii 
zámku. Po znárodnění v roce 1945 zde žili a pracovali 
mnozí spisovatelé. Mezi nejvýznamnější patřil J. Drda, 
který je zde také pohřben. V roce 1998 byl zámek 
i s přilehlými lesy předán v restituci rodině Colloredo–
Mansfeldů, kteří žijí v Rakousku, ale zámek často 
navštěvují.

Po prohlídce jsme si dali výborný oběd v místní 
restauraci s velice příjemnou obsluhou a v hezkém 
prostředí.

Poté následovala procházka parkem ve francouz-
ském stylu, který je pečlivě ošetřován. Park umocňují 
dva vodní prvky. Vpředu fontána a vzadu v průčelí 
kašna, které působivě dotvářejí příjemnou atmosféru 
místa. V tichu jsme se usadili na lavičky a naslouchali 
zpěvu ptactva.

Ve 14 hodin byl sraz u autobusu. Jelikož bylo 
krásné počasí a domů jsme nepospíchali, padl návrh, 

že bychom se mohli na zpáteční cestě zastavit 
u Kytína na Malé Svaté. Prohlédli jsme si tak kapličku 
Navštívení Panny Marie z r. 1809 a v přilehlé restauraci 
se osvěžili kávou a pohárem. Hezky se sedělo a poví-
dalo, ale i to hezké někdy končí.

Na závěr bych touto cestou chtěla moc poděkovat 
paní Vlastě Málkové za krásný výlet, který neměl 
chybu, a dík patří i panu Adámkovi, že nás v pořádku 
vezl a  ochotně zajel i na předem neplánovanou 
zastávku. Díky a už se těším na další výlet.

Beldová Květoslava
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Škola
Loučení se školním rokem

Milí žáci, vážení rodiče,
je červen, ve škole jsme zase o rok starší, o trochu 

moudřejší, s novými zkušenostmi a dovednosti 
a všichni se těšíme na prázdniny. Velké poděkování 
patří odcházejícím páťákům a jejich třídní učitelce 
Mgr. J. Jakabovičové. Po dvouletém zápase obstáli 
s nabytými vědomostmi na výbornou v celostátním 
testování žáků 5. tříd. Čtvrťáci bravurně zvládli výuku 
s několika vyučujícími pod vedením třídní učitelky 
Mgr. E. Matysové. Třeťáci se loučí s třídními učitelkami 
Mgr. J. Michálkovou a PaedDr. M. Loukotkovou 
a vybírají si další cestu: „matematickou“ či „češtinář-
skou“. Druháci pod vedením paní učitelky Gajdošové 
s přehledem zvládli spojení dvou malých tříd do 
největší třídy na škole. Velkou oporou jim byla 

i asistentka pedagoga, paní D. Kolářová. Obě třídy 
prvňáků s učitelkami paní Matoušovou, 
Mgr.  M.  Peterkovou a speciálním pedagogem 
Mgr. R. Dlouhou poznali písmenka i číslice na výbor-
nou a ještě se naučili vzorně chovat. Nejmladší 
„dorost“ v mateřince si osvojil pod vedením všech 
osmi paní učitelek základy, které si ponesou s úspě-
chem do dalších let. Na závěr si dovoluji poděkovat 
všem spolupracovníkům jak na „poli pedagogickém“, 
tak na „poli technickém“ za vytváření klidného pra-
covního prostředí a rodičovské veřejnosti za respekt 
a důvěru!

S přáním krásných prázdnin
Mgr., Bc. Irena Vejsadová, ředitelka

Základní škola a Mateřská škola 
Psáry, okres Praha–západ

Hlavní 12, Psáry

Zajímavá výuka 1
Milé paní učitelky 1
Vybavení školy a tříd 1
Program ve školní družině 1-
Školní obědy 2

IČ: 70840512

Děti z prvních až pátých tříd vystavily škole vysvědčení
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znázorňující nebe, zelený vodu, žlutý zemi, červený 
oheň a bílý oblaka. Jako správní horolezci věděli, že 
nelze jen tak na takovou horu vylézt, že se musí dobře 
připravit a dobře si rozmyslet, co si s sebou na takovou 
cestu vzít a na co se nachystat. A že to ti naši horolezci 
věděli na jedničku!

První den malí horolezci postavili základní tábor. 
Když stoupali druhý den do prvního výškového 
tábora, museli projít velmi nebezpečným ledopádem, 
ale i ten všichni úspěšně překonali a před postavením 
druhého výškového tábora si stihli ještě odběhnout 
na výlet mezi pejsky Husky. Předposlední den pobytu 
konečně zdolali vrchol Mount Everestu a za odměnu 
si kromě diplomů a pamlsků odnesli i medaile.
Výlet do Pěnkavova dvora

V pondělí 27. května jsme se probudili do mokrého 
a sychravého dne a s paními učitelkami odjeli na 
výlet do Pěnkavova dvora v Takoníně. Deštivé počasí 
přímo nahrálo do karet vodníkům, kteří jak známo 
k životu potřebují vodu a vlhko, takže se nám ukázali 
v plné parádě. Shlédli jsme krásnou pohádku „O vod-
nících a vodní příšeře“. Příšera byla opravdu příšerná, 
ale my jsme se jí nebáli, trochu nás vyděsila akorát 
polednice. Dozvěděli jsme se všechno ze života 

vodníků, hastrmanů, rusalek, bludiček, víl a jiných 
vodních bytostí a poznali i některé ryby, které žijí 
v  řekách a rybnících. Také se nám moc líbil koník 
Žbluňk s šikovným hastrmánkem Šplouchem. 

V závěru výletu jsme si mohli pohladit malé ovečky 
a kozičky, vylovit barevné rybičky, zahrát si na mlynáře 
nebo se podívat na úžasně obratnou border kolii 
Boženku, která běhala po žebříku a tančila se svojí 
paničkou. 

Výlet se vydařil, přestože jsme ho strávili za vytr-
valého deště v pláštěnkách a holinkách a ve školce 
jsme pak spinkali, jako když nás do vody hodí, 
a nechali si zdát krásné vodnické sny.
Škola v přírodě

V letošním školním roce jsme opět vyjeli na školu 
v přírodě, tentokrát do Janova nad Nisou. školy 
v  přírodě se účastnilo 112 dětí z 1.–3. třídy a naši 
předškoláci. Sluníčko se na nás občas usmálo a občas 

se snesly dešťové kapky. Už přemýšlíme, kam se 
vydáme příští rok a zdali nám bude přát počasí!

Za školu připravila Martina Běťáková

Poděkování
Dva roky mého působení na zdejší škole utekly 

jako voda. Přišla doba, kdy se z rodinných důvodů 
vracím zpět do školy na Šumavu, kde jsem učila 30 let. 
Všech 28 dětí, které ke mně chodilo do 2. A, mi při-
rostlo k srdci a ještě dlouho na ně budu vzpomínat. 
Jsou všichni šikovní a také dobří kamarádi. Výborná 
spolupráce byla po celou dobu i s jejich rodiči a za 
to jim moc děkuji. Poděkování patří také všem mým 
kolegyním a celému vedení školy za příjemné pro-
středí a dobré vzájemné vztahy na pracovišti. Co říci 
závěrem? „Bylo mi tu s vámi dobře.“

Miroslava Gajdošová, učitelka 2. A
Páťáci uspěli

Žáci naší páté třídy základní školy prošli celoploš-
ným testováním České školní inspekce, které mělo 
za úkol ověřit výsledky vzdělávání v předmětech 
český jazyk, matematika a anglický jazyk.

Kluci a holky se se zkouškou „poprali“ se ctí. 
Pracovali on-line na počítačích, velmi zodpovědně 
přistoupili ke všem otázkám. Učivo, které si osvojovali 
během školní docházky u nás v Psárech–Dolních 
Jirčanech, zvládli skvěle. V matematice dosáhli 
výsledků 7 % nad průměrem ČR, v českém jazyce 
krásných 13 % nad průměrem a v anglickém jazyce 
dokonce 17 % nad průměrem všech ostatních škol 
v České republice. Gratulujeme!
Den dětí

Den dětí oslavili žáci naší školy v pátek 31. května 
sportem. A oslavovali ze všech sil! Paní učitelky pro 
ně přichystaly několik lehkoatletických disciplín, ve 
kterých měly děti z jednotlivých ročníků možnost 
poměřit si své síly. Soutěžily v dívčích a chlapeckých 
kategoriích rozdělených podle věku. A jaké disciplíny 
byly do pátečního klání zahrnuty? Běh na krátkou 
i dlouhou trať, autový hod basketbalovým míčem, 
hod kriketovým míčkem a skok do dálky z místa. 

Navzdory nepěknému deštivému počasí, soutěže 
probíhaly pěkně v suchu, ve sportovní hale v Dolních 
Jirčanech. Celé dopoledne se halou neslo hlasité 
povzbuzování i radostný jásot při úspěchu. Žádný 
sportovec neodešel bez sladké odměny. Ti nejlepší 
si navíc odnášeli diplomy za své vynikající výkony.
Výlet do Hrusic

25. dubna jely třídy 1. A a 2. A na výlet za panem 
Josefem Ladou do Hrusic. Prohlédli jsme si mnoho 
kreseb pana Lady, zaskotačili si na zahradě okolo 
muzea a viděli jsme jeho rodný dům. Přálo nám 
i počasí, celý den nám pěkně svítilo sluníčko, a tak 
jsme se z výletu vrátili spokojení a opálení.
Školka v přírodě

Naši předškoláčkové ze tříd Ptáčátek a Sluníček 
se i letos vydali na školku v přírodě. Tentokráte vyjeli 
do Jizerských hor, do hotelu Semerink v Janově nad 
Nisou. Jen si ale nemyslete, že jeli odpočívat. Čekal 
je náročný úkol – výstup na nejvyšší horu světa Mount 
Everest. 

Cesta to nebyla vůbec jednoduchá, protože museli 
nasbírat všechny modlitební praporce – modrý 
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FOTBALOVÉ TABULKY
údaje převzaté z webových stránek ČMFS 
k 16. 6. 2013 (bez záruky)

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

1. Zvole 26 23 2 1 123:23 71 (32)

2. Zbuzany 26 23 1 2 102:15 70 (31)

3. Psáry A 26 13 4 9 88:74 43 (4)

4. Choteč 26 11 3 12 71:85 36 (-3)

13. Libčice 26 8 0 18 47:95 24 ( -15)

14. Rudná 26 7 5 14 43:67 20 (-13)

Poslední zápas: Úhonice – Psáry 1:3 (1:0) 
Branky:  Uher Dominik – Keller Tomáš, Kore Gökmen, Exler Petr

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

1. D. Jirčany A 20 15 3 2 74:10 48 (18)
2. K. Přívoz 20 14 4 2 64:30 46 (16)
3. Hradištko B 20 12 3 5 96:32 39 (9)
4. Okrouhlo 20 12 3 5 48:25 39 (9)
5. Průhonice B 20 8 3 9 59:67 27 (-3)
6. Psáry B 20 6 6 8 53:53 24 (-6)
7. Vestec B 20 6 3 11 35:60 21 (-9)
8. Libeř B 20 5 5 10 38:57 20 (-10)

11. Radlík B 20 3 3 14 22:84 12 (-18)
Poslední zápasy:
D. Jirčany – Radlík B 8:0 (4:0) 
Branky:  Krejza Martin 4, Přibyl Martin, Zanáška Miroslav, 

Škrabák Vladimír, Olmer Jiří
Psáry B – Okrouhlo 1:4 (0:3) 
Branky:  Brada Radek – Roškota Václav 3, Moravec Jindřich

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

1. Zlatníky 20 16 1 3 110:22 49 (19)
2. Klinec 20 16 1 3 83:22 49 (19)
3. Všenory B 20 16 0 4 90:36 48 (18)
4. Vonoklasy B 20 10 2 8 47:37 32 (2)
5. Čisovice B 20 10 0 10 58:67 30 (0)
6. D. Jirčany B 20 8 2 10 33:56 26 (-4)
7. Mníšek B 20 6 3 11 39:76 21 (-9)
8. Kazín B 19 5 3 11 40:49 18 (-12)

11. Měchenice B 20 4 1 15 27:75 13 (-17)
Poslední zápas: Vonoklasy B – D. Jirčany B 5:2 (4:1)

Do práce na kole!
Mnozí z nás musí dojíždět za prací do Prahy, a jsou 

tak prakticky každý den vystaveni kolonám na silnicích 
vedoucích do hlavního města. „Existuje však i alter-
nativní způsob dopravy, za který nemusíte platit a při 
kterém navíc děláte i něco pro své zdraví – jízda na 
kole,“ říká Tomáš Maxa, který pro naše občany detailně 
zmapoval dvě cyklotrasy a snaží se tak vyvrátit mýty 
o tom, že se z naší obce nedá bezpečně jezdit do 
Prahy na kole. Argumentuje i tím, že pokud máte 
dobrou kondici, dostanete se na kole do centra 
v  podstatě za stejnou dobu jako v době největší 

špičky autobusem. Obě trasy, které připravil, prakticky 
nevedou po frekventovaných silnicích, ale v drtivé 
většině po cyklostezkách. 

První kratší trasa měří přibližně 18 km a dovede 
nás do pražských Vršovic. Její nevýhodou však je, že 
její část vede po polních a lesních cestách. Pokud ji 
tedy použijete po dešti, musíte se připravit na to, že 
vaše oblečení nebude nejčistší. 

Druhou trasu ocení ti, kdo preferují asfaltový 
povrch, je však o něco delší. Pohodlně se však po ní 
dá dojet až do samotného centra, aniž byste se museli 
proplétat v pražském silničním provozu. Vhodná 
bude především pro ty, kteří pracují v samotném 
středu metropole, popř. v její západní části.

Obě trasy jsou podrobně popsány prostřednictvím 
fotografického návodu na internetových stránkách 
obce. Pro zájemce také Tomáš Maxa zajistil cyklomapy 
metropole vydávané Magistrátem hlavního města 
Prahy, které jsou zdarma k dispozici na 
obecním úřadě. 

-lib-
psary.cz/clanek/do-prace-na-kole

Sport
Ing. Ivo Vondráček

Psárští hasiči a okresní soutěže v požárním sportu
Jako každý rok proběhla soutěž hasičských sborů 

v plnění disciplín v požárním sportu. První kolo se 
konalo dne 11. 5. 2013 na hřišti ve Psárech. Soutěže 
se zúčastnilo 7 družstev mužů a 9 družstev žen. 
I přes nepřízeň počasí proběhly soutěže v dobré 
náladě a hasičům a hasičkám ani špatné počasí 
neubralo na bojovnosti. Konečné výsledky pro 
mnohé ze znalců nebyly ani letos překvapením. 
V kategorii mužů zvítězili chlapi z Dolních Jirčan 
s  časem 18,59 s. Druhé místo obsadili psárští 
s  časem 24,69 s. Letos neudělala naše děvčata 
chybu a s časem 28,25 s zvítězila. Hasičky z Dolních 
Jirčan obsadily třetí místo s časem 33,19 s. Do dru-
hého kola, které bylo naplánováno na 1. 6. 2013 
do Třebonic, postoupila mužstva mužů z Dolních 
Jirčan a naše děvčata.

Účastníky druhého kola, jak jinak, přivítal opět 

krásný déšť, který neustal během celé soutěže. 
Náladu nám však nezkazil. Závěrečné hodnocení 
soutěží druhého kola nás trochu zamrzelo, protože 
děvčata i přes podaný bojovný výkon nestačila na 
družstvo ze Sloupu o necelé tři sekundy. V útoku 
byla druhá, právě o tři sekundy. Štafetu dívky 
vyhrály. Dalším úspěchem bylo třetí místo Jany 
Dubayové v soutěži jednotlivců. Ani ostatní umís-
tění našich děvčat nebyla špatná – 7., 8., 10. a 11. 
místo v chladném, deštivém počasí stojí za gratulaci. 
Po soutěži jsme trochu oslavovali, ale déšť a skvělá 
kanalizace v obci způsobily další, tentokrát prak-
tické, nasazení při zabezpečování pomoci při 
záplavách, které trvalo od sobotní do nedělní noci.

Všichni zaslouží poděkování.
S pozdravem ohni a vodě zmar 

Blahopřejeme fotbalistům SK Čechoslovan 
Dolní Jirčany A k postupu do vyšší III. třídy 

fotbalové soutěže!
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Středa 18.30 hod. ZÁKLADNÍ od 2.10.2013
Středa 20.30 hod. MÍRNĚ POKROČILÍ od 2.10.2013
Čtvrtek 18.30 hod. VÍCE POKROČILÍ II. od 3.10.2013
Čtvrtek 20.30 hod. SPECIÁLNÍ od 3.10.2013
Neděle 18.30 hod. POKROČILÍ od 6.10.2013
Neděle 20.30 hod. VÍCE POKROČILÍ I. od 6.10.2013

na PODZIM 2013 do

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

Psárský zpravodaj je dvouměsíčník vydávaný obcí 
Psáry, který slouží pro komunikaci obecního úřadu 
s občany. Kontaktní e-mail:  psarskyzpravodaj@ psary.cz. 
Web: psary.cz/psarsky-zpravodaj
Redakční rada: Ing. Karel Kříž, Jiří Římovský, 
MUDr. Jaroslav Sokol. Za obec Psáry: Vlasta Málková
Vedoucí redaktorka a příjem inzerce: Ing. Lucie 
Libovická, tel. 603�477�211, e-mail: inzerce@psary.cz
Distribuce: ZDARMA do všech poštovních schránek 
občanů a firem v Psárech a Dolních Jirčanech
Náklad: 1700 výtisků Registrace: MK ČR E 15258 
Vydání: ČERVEN 2013, vyšlo 26. 6. 2013
Grafická úprava: Ing. Vít Libovický
Tisk: Tiskárna Prager
Uzávěrka dalšího vydání: 1. 8. 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,-

Ohlédnutí za druhým rokem provozu
Sportovní areál Tenis-Olten Czech v Dolních 

Jirčanech oslavil 20. 5. 2013 již druhý rok své 
činnosti. Jak toto období probíhalo, jak jsme se 
vyvíjeli? Bohužel jako vše, odvíjelo se to od finančních 
možností. Musím ale podotknout, že původní záměr, 
tj. umožnit sportování nebo malý odpočinek v hez-
kém, udržovaném prostředí, kde je zákaz kouření, se 
nám dle mého názoru daří realizovat. Začínali jsme 
se čtyřmi kurty, záhy jsme dodělali další dva. Postavili 
jsme přetlakovou halu nad dvěma kurty, provizorní 
šatny a recepci jsme rozšířili o klubovnu. Dobudovali 
jsme dětský koutek a v neposlední řadě je třeba 
zmínit venkovní fitness.

Co se týká sportovní činnosti, prioritní je tenis, 
velice mě těší stále se rozvíjející základna dětské 

školičky (cca 70 dětí), dále jsme uzavřely dohodu 
s tenisovým oddílem Junior, který v areálu odehrává 
svá mistrovská utkání. Ale není to jenom tenis, velice 
aktivní jsou u nás nohejbalisté a volejbalisté. Dále 

spolupracujeme ze ZŠ a MŠ Psáry, kdy její žáci v zim-
ním období absolvují hodiny tělesné výchovy v pře-
tlakové hale. Velice rádi jsme pomohli i s uspořádáním 
dětského dne této školy v pátek 31. 5. 2013, kdy po 
drobných úpravách měli žáci a pedagogický sbor 
k využití vytopený a osvětlený prostor přes 1 200 m2.

Věřím, že v letním a prázdninovém období se 
najde dostatek zákazníků, kteří si přijdou zasportovat 
nebo jenom posedět a dát si něco dobrého a přitom 
si třeba zacvičit ve venkovním fitness. Vzhledem 
k nejistému počasí jsme pro letošní sezónu ponechali 
v provozu přetlakovou halu, kde se dá sportovat i při 
nepříznivém počasí nebo v pozdějších večerních 
hodinách.

Připravujeme další drobná i větší rozšíření našich 
činností, tak jak to finančně zvládneme. Přijďte nás 
navštívit a sdělte nám své názory a připomínky, 
budeme nad nimi přemýšlet a třeba je zařadíme do 
našich plánů dalšího rozvoje.

Jiří Olmer, majitel

rezervace: tel. 606 625 265 e-mail: info@tenis–olten.cz
rezervace on-line: www.tenis-olten.cz provozní doba: Po–Ne 8–21 hod.

Prázdninová školka s Klubíčkem
Také každý rok řešíte co s dětmi o prázdninách, 

když vy musíte do práce? Právě proto letos 
RC  DOMEČEK připravuje prázdninovou školku 
s Klubíčkem v Dolních Jirčanech v budově mateřské 
školky na Štědříku. Každodenní provoz od 8 do 
16.30  hod. bude určen pro děti od 3 do 6 let, v pří-
padě potřeby bude možné umístit i starší sourozence, 
po individuální konzultaci a vzájemné domluvě i děti 
mladší. Na děti čeká program plný zábavy a poznávání 
nových věcí, pobyt na školkové zahradě, za pěkného 
počasí bazének a sprcha, výlety do okolí, nové zážitky, 
zkušenosti a noví kamarádi... Cena programu 

1250,- Kč/týden. Strava 70,- Kč na den (oběd, 
dopolední a odpolední svačina, pitný režim) 

bude hrazena dle odebraného jídla. 
Program a lektorky zajišťuje dětský 
klub Klubíčko při RC Domeček.

Týdenní program:
1. 7–4. 7.  Cesta do pravěku / výlet do Dinoparku 

v ceně
8. 7.–12. 7.  Mašinka Tomáš / fakultativně výlet vlakem 

do dopravního muzea
15. 7.–19. 7.  Rákosníček / fakultativně výlet 

parníkem
22. 7.–26. 7.  Bořek stavitel / fakultativně výlet do 

muzea lega
29. 7.–2. 8.  Malá čarodějnice / fakultativně výlet do 

muzea hraček
www.rcdomecek.cz,  betakova@ rcdomecek.cz, 
tel.: 724 945 261

Máte-li doma školáky, usnadní Vám, že ve stejných 
termínech bude pro ně v budově základní školy 
organizovat společnost „Věda nás baví“ letní příměst-
ské tábory! www.vedanasbavi.cz
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Společenské centrum Jesenice
Budějovická 303, 252 42 Jesenice
 603 232 116, 603 525 034, 241 021 747
www.kcjesenice.cz, e-mail: dance.novacek@volny.cz
19. 7., 16. 8.,19.30 hod.  Tančírny




